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การประกอบธุรกิจ 
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1.   นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 
เมื่อวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2526 บรษิัท เหมืองบา้นป ูจ ากดั ไดร้บัการจดทะเบียนจดัตัง้บรษิัท ดว้ยทนุจดทะเบยีน 

25 ลา้นบาท  โดยบคุคลในตระกลูว่องกศุลกิจและเอือ้อภิญญกลุ มีวตัถปุระสงคเ์พื่อเขา้ท าสญัญาเช่าชว่งการท าเหมือง
ถ่านหินท่ีเหมืองบา้นป ู(BP-1) อ าเภอลี ้จงัหวดัล าพนู  จากกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุกัษ์พลงังาน  

เมื่อวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2532 บรษิัทฯ ไดร้บัอนมุตัิใหเ้ขา้เป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย และเมื่อวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2536 ไดเ้ปล่ียนสถานะภาพเป็นบรษิัทมหาชนจ ากดั และเปล่ียนชื่อเป็น  “บริษทั บ้านป ู
จ ากัด (มหาชน)” 

ต่อมาบรษิัทฯ ไดข้ยายการท าเหมืองถ่านหินเพิ่มเติมทัง้ในประเทศไทย สาธารณรฐัอินโดนเีซีย สาธารณรฐั
ประชาชนจีน ประเทศออสเตรเลีย เพื่อท าการผลิตและจ าหน่ายถา่นหินทัง้ในประเทศไทยและตลาดต่างประเทศ นอกจาก
ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายถ่านหิน และการลงทนุในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน า้ พลงังานหมนุเวียนทดแทน 
บรษิัทฯ ไดข้ยายธุรกิจไปยงัธรุกิจผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบครบวงจรและการบรหิารจดัการพลงังานแบบ
ครบวงจร  

ตลอดระยะเวลาเกือบส่ีทศวรรษของการเติบโตและการพฒันาอยา่งต่อเนื่อง บรษิัท บา้นป ู จ ากดั (มหาชน) ได้
พิสจูนถ์ึงความเป็นหนึ่งในผูน้  าดา้นพลงังานของภมูิภาคเอเชยีแปซิฟิคที่สั่งสมประสบการณท์างดา้นอตุสาหกรรมถา่นหิน
ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ รวมถงึธุรกิจโรงไฟฟา้ ดว้ยความมุ่งมั่นเสรมิสรา้งศกัยภาพของบา้นปฯู ที่เติบโตอย่าง
ต่อเนื่องและมั่นคงทัง้ในดา้นการผลิตและการบรหิารจดัการ โดยใชค้วามเชี่ยวชาญแบบมืออาชีพ และคณุค่าแบบเอเชีย 
(Asian Value) เป็นพลงัขบัเคล่ือนไปสู่อตุสาหกรรมพลงังานโลกในฐานะ  “ผู้น าด้านพลังงานทีห่ลากหลายในระดับ
นานาชาต”ิ (A leading international versatile energy provider) 

บา้นปฯู ด าเนินธุรกจิดา้นพลงังานภายใตก้ลยทุธ ์Greener & Smarter โดยครอบคลมุ 3 กลุ่มธรุกิจหลกั ดว้ย
ความมุง่มั่นท่ีจะกา้วสู่ความเป็นผูน้  าดา้นพลงังานแห่งเอเชีย โดยมีฐานธุรกิจใน 10 ประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศไทย สาธารณรฐั
อินโดนีเซีย สาธารณรฐัประชาชนจีน ประเทศออสเตรเลีย สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศมองโกเลีย 
สิงคโปร ์ญ่ีปุ่ น สหรฐัอเมรกิา และเวียดนาม 

ทัง้นีบ้า้นปไูดก้ าหนดแผนธุรกิจ 5 ปี ฉบบัใหม ่ ส าหรบัปี 2564 – 2568 ซึง่ประกอบดว้ย 3 แกนหลกัคือ 
Acceleration - เรง่สรา้งการเติบโตตามกลยทุธ ์Greener & Smarter ใน 4 ธุรกิจหลกั คือธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจเหมือง 
ธุรกิจผลิตไฟฟ้า และธุรกิจเทคโนโลยีพลงังาน Antifragile – รบัมือกบัความเปล่ียนแปลงและวงจรเศรษฐกิจโลกผ่านพอรต์
โซลชูนัดา้นพลงังานท่ีครบวงจร โดยกระจายความเส่ียง และควา้โอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ และ Augmentation - ต่อยอด
ระบบนิเวศทางธุรกจิปัจจบุนัและความเชี่ยวชาญในดา้นพลงังานเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกจิใหม่ๆ ในการสรา้งรายได ้ ซึ่ง
ทัง้หมดนีจ้ะชว่ยเรง่กระบวนการเปล่ียนผ่านไปสู่พอรต์พลงังานสะอาดและเทคโนโลยีพลงังานท่ีสอดคลอ้งกบัเทรนด์
พลงังานในอนาคตไดร้วดเรว็และยั่งยืนมากยิ่งขึน้ 

ปัจจบุนัธุรกิจของกลุม่บา้นปฯู ไดข้ยายหว่งโซ่ธุรกิจจากผูผ้ลิตเชือ้เพลงิพลงังานเป็นผูจ้ดัหาพลงังานครบวงจร 
ครอบคลมุ 3 กลุ่มธุรกจิหลกั ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน (ธุรกจิก๊าซธรรมชาติ และธุรกิจเหมือง รวมถึงงานท่ี
เก่ียวขอ้ง อาทิ การตลาด การคา้ โลจิสติกส ์และการจดัหาเชือ้เพลิง และสายส่ง) กลุ่มธุรกจิผลิตพลังงาน (โรงไฟฟ้าจาก
พลงังานเชือ้เพลิงทั่วไป และจากพลงังานทดแทน) และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน (ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตยแ์บบครบวงจร ระบบจดัเก็บพลงังาน และระบบการจดัการเทคโนโลยีพลงังาน)  
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กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน (ENERGY RESOURCES) 

• ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ (Gas Business) ธุรกิจส ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติจากชัน้หินดินดาน ปัจจุบนัมีฐาน
การผลิตอยู่ที่สหรัฐอเมริกา โดยก๊าซธรรมชาติที่ผลิตไดจ้ะถูกรวบรวมผ่านเครือข่ายขนส่งก๊าซธรรมชาติ
ภายในประเทศ (National Gas Pipeline)  เพื่อจ าหน่ายใหแ้ก่ลกูคา้รายใหญ่และรายย่อยต่อไป 

• ธุรกิจเหมอืง (Mining Business) เป็นธุรกิจหลกัของบรษิัทฯ ที่ด  าเนินการมากวา่ 30 ปี โดยเหมืองถ่านหินทัง้
แบบเปิดและใตด้ิน  ซึ่งมีฐานการผลิตอยู่ที่อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย จีน และมองโกเลีย ถ่านหินท่ีผลิตไดจ้ะถกู
จ าหน่ายไปยงัลกูคา้ภาคอตุสาหกรรมและโรงไฟฟ้าที่ใชถ้่านหินเป็นเชือ้เพลิงในภมูิภาคเอเชียและยโุรป 

• ธุรกิจอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง เพื่อเสรมิสรา้งความมั่นคงในห่วงโซธ่รุกิจและเพิ่มความหลากหลายของผลิตภณัฑ์
ตามความตอ้งการของลกูคา้ นอกจากการธุรกิจถา่นหินและก๊าซธรรมชาติ บรษิัทฯ ยงัด าเนินธุรกิจที่เก่ียวขอ้ง
กบัการจดัหาพลงังาน อาทิ การตลาด การคา้ โลจิสติกส ์การจดัหาเชือ้เพลิงและสายส่ง 
 

กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน (ENERGY GENERATION) 

• ธุรกิจไฟฟ้าจากพลังงานเชือ้เพลิงทั่วไป (Conventional Power Plant) ธุรกิจที่เนน้การน านวตักรรมทาง
เทคโนโลยีมาใชเ้พื่อส่งเสรมิการผลิตไฟฟ้าใหม้ีคณุภาพและมั่นคง เช่น เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด (Clean Coal 
Technology) และเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสงูและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม (High Efficiency Low Emission: 
HELE) ปัจจบุนับรษิัทฯ ลงทนุในโรงไฟฟ้าที่ใชถ้า่นหินเป็นเชือ้เพลิงในไทย สปป.ลาว และจีน ทัง้นีโ้รงไฟฟ้า
พลงังานความรอ้นรว่มในจีนยงัเพิ่มความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์ ดว้ยการจ าหน่ายไอน า้และน า้เย็นให้
ลกูคา้บรเิวณรอบโรงไฟฟ้าอีกดว้ย 

• ธุรกิจไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Based Power Plant) ธุรกิจพลงังานที่เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มและช่วยตอบสนองสงัคมคารบ์อนต ่า ปัจจบุนับรษิัทฯ ลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตยแ์ละพลงังานลม ปัจจบุนัมีฐานการผลิตอยู่ที่จีน ญ่ีปุ่ นและเวียดนาม  ซึง่ส่วนหนึ่งเปิดด าเนินการเชงิ
พาณิชยแ์ลว้ และอีกส่วนหน่ึงอยู่ระหวา่งการศกึษาและด าเนนิการก่อสรา้ง เพื่อตอบสนองความตอ้งการ
พลงังานสะอาดในภมูิภาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้
 

กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน  (ENERGY TECHNOLOGY) 

• ธุรกิจระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยบ์นหลังคาและทุ่นลอยน ้า 
ธุรกิจใหบ้รกิารวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบครบวงจร ปัจจบุนัมีการใหบ้รกิารในไทยและ
สิงคโปร ์ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้รายย่อยและภาคธุรกจิในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตท้ี่ตอ้งการ
พลงังานสะอาดและผสานเทคโนโลยีที่ทนัสมยั  

• ธุรกิจระบบกักเก็บพลังงาน 
ธุรกิจระบบจดัเก็บพลงังานและระบบไฟฟ้าส ารอง เพื่อตอบสนองความตอ้งการใชพ้ลงังานอย่างมปีระสิทธิภาพ
สงูสดุ ของภาคอตุสาหกรรม รวมถึงแบตเตอรี่ส  าหรบัยานยนตไ์ฟฟ้า ปัจจบุนัมฐีานการผลิตแบตเตอรี่อยู่ในจีน 
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• ธุรกิจเมืองอัจฉริยะ 
ธุรกิจใหบ้รกิารในการเชื่อมโยงเทคโนโลยีการจดัการดา้นพลงังานที่สะอาดและยั่งยืนกบัเครือข่ายดา้นการ
บรหิารจดัการเมอืงและผงัเมือง เพื่อตอบสนองความตอ้งการใชพ้ลงังานอย่างมีประสิทธิภาพของภาคเอกชน
และชมุชนเมือง  

• ธุรกิจรถยนตไ์ฟฟ้า 
ธุรกิจออกแบบและผลิตยานยนตไ์ฟฟ้า ซึ่งเป็นธุรกิจที่ต่อยอดจากการลงทนุในธุรกิจผลิตแบตเตอรี่เพื่อรองรบั
รูปแบบการใชพ้ลงังานสะอาดที่จะเกิดขึน้ในอนาคต  

• ธุรกิจซือ้ขายพลังงาน 
ธุรกิจซือ้ขายไฟฟ้าผา่นโครงขา่ยระบบดิจิทลั เพื่อรองรบัรูปแบบการใชไ้ฟฟ้าในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ 
ปัจจบุนัมีการลงทนุในญ่ีปุ่ น 
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Environmental, Social, and Governance (ESG)  
 

บ้านปฯู ด าเนินธุรกิจตามหลกัการพัฒนาทีย่ั่งยืน โดยใหค้วามส าคญัทัง้เรื่องสิ่งแวดลอ้ม สงัคม และบรรษัทภิบาล 
หรือ ESG มาตลอดเวลาเกือบ 4 ทศวรรษ ตามปณิธานในการด าเนินธุรกิจที่วา่ “อตุสาหกรรมทีด่จีะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับ

การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอ้ม” เพื่อส่งเสรมิการเติบโตทางธุรกิจของบรษิัทฯ ไปพรอ้มๆ กบัการสรา้งประโยชนแ์ละ
ผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนใหแ้กผู่ม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุม่ โดยบา้นปใูหค้วามส าคญักบัการด าเนินธรุกิจตามหลกั ESG ทัง้สาม
ดา้น ดงันี ้
 
 

Environmental  
(สิ่งแวดล้อม) 

 

• มุ่งมั่นด าเนินงานดว้ยความรบัผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มในทุกๆ กิจกรรมทางธุรกิจ ภายใต้

หลกัการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ  

• ลดผลกระทบเชิงลบและพัฒนาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม โดยมุ่งเนน้การใชเ้ทคโนโลยีการ

ผลิตที่มีประสิทธิภาพสงูและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม  

• ขยายธุรกิจตน้น า้ที่ช่วยลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และมุ่งขยายการลงทุนในธุรกิจ

พลงังานหมนุเวียน 

Social (สังคม) • ด าเนินโครงการความรบัผิดชอบต่อสังคม (CSR) และการพัฒนาชุมชน (Community 

Development) อย่างยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง ภายใตแ้นวคิดการส่งเสริม “การเรียนรู”้ 

หลากหลายรูปแบบในการขบัเคล่ือนโครงการต่าง ๆ เพราะเชื่อว่า “พลงัความรู ้คือ พลงั

แห่งการเปล่ียนแปลงและพฒันา”  

• มีวัฒนธรรมองค์กร “บ้านปู ฮาร์ท” (Banpu Heart) ที่ช่วยเกื ้อหนุนให้เกิดสังคมที่ดี
ภายในองคก์ร 

Governance  
(การก ากับดูแล

กิจการ) 

 

• ใหค้วามส าคญักบัการมีบรรษัทภิบาล โปรง่ใส ตรวจสอบได ้ โดยมีการส่ือสาร “นโยบาย

การก ากบัดแูลกจิการ” กบัพนกังาน ผูบ้รหิารและกรรมการ เพื่อสรา้งความตระหนกัถงึ

ความส าคญัของการด าเนินงานที่สอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

• ปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้ก าหนดต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมถงึปฏิบตัิตามมาตรฐานการ

ด าเนินงานในระดบัสากล  

• บรูณาการประเด็นดา้น ESG ตามกรอบการบรหิารความเส่ียง เพื่อเตรียมความพรอ้มใน

การป้องกนัและปรบัตวัรบัความเส่ียงในการด าเนินธุรกจิ เพื่อประโยชนส์งูสดุส าหรบัผูม้ี

ส่วนไดเ้สียทกุภาคส่วน 
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1.1  วิสัยทัศนแ์ละพันธกิจ 

 

 วิสัยทัศน ์  

  “ผู้น าด้านพลังงานแห่งเอเชีย ทีมุ่่งมั่นพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และความย่ังยืน” 
 

 

พันธกิจ 

• มุ่งสรา้งคณุค่าอย่างยั่งยืนและความไวว้างใจใหก้บัผูม้ีส่วนไดเ้สีย ดว้ยความรบัผิดชอบต่อโลก
และสงัคม 

• ขบัเคลื่อนการพฒันาและผสานนวตักรรมเพื่อความยั่งยืนทางพลงังานอย่างครบวงจรดว้ย
เทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบ 

• เพิ่มความแข็งแกรง่ของวฒันธรรมองคก์ร ความเป็นเลิศในการด าเนินงาน และยึดมั่นใน
อดุมการณข์องบา้นปฯูในการเป็นองคก์รที่มีความซื่อสตัย ์เป็นมืออาชีพ และมีธรรมาภิบาล 
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1.2  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญในรอบ 3 ปีทีผ่่านมา (ปี 2561 - ปี 2563) รวมทัง้เหตกุารณปั์จจุบนั 

ปี 2561 

o วันที ่14 กุมภาพันธ ์2561 : Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd.   ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัท บา้นป ูเพาเวอร ์

จ ากัด (มหาชน) ได้ซือ้หุ้นเพิ่มทุนออกใหม่ใน Digital Energy Solutions Corporation Co., Ltd. ที่เป็นบริษัทจด

ทะเบียนในประเทศญ่ีปุ่ น โดยมีสัดส่วนการถือหุน้รอ้ยละ 35 ของทุนจดทะเบียน มูลค่าการลงทุน 17.50 ลา้นเยน 

หรือเทียบเท่า 0.16 ลา้นเหรียญสหรฐั 

o วันที่ 22 กุมภาพันธ ์2561 : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดม้ีมติอนุมตัิใหบ้ริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 

0.65 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2560 งวด 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560 

ซึ่งไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ หุน้ละ 0.30 บาท เมื่อวนัที่ 29 กันยายน 2560 ดงันัน้คงเหลือจ่ายเงินปันผล

ส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 อีกหุน้ละ 0.35 บาท จึงเสนอใหบ้รษิัทฯ  จ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมและ

ผลการด าเนินงานงวดวนัที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.35 บาท 

โดยจ่ายจากก าไรที่ไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งน ามารวมค านวณภาษีเงินไดน้ิติบุคคล ซึ่งผูร้บัเงินปันผลจะไม่ไดร้บัเครดิ ต

ภาษี จ่ายเงินปันผลเมื่อวนัท่ี 30 เมษายน 2561 

o วันที ่28 กุมภาพันธ ์2561 :  BPIN Investment Co., Ltd. (BPINI)  ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ ไดซ้ือ้หุน้บรุมิสิทธิใน 

Sunseap Group Pte. Ltd. (Sunseap) ที่เป็นบริษัทจ ากัดจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร ์จากบุคคลภายนอกจ านวน 

10.21 ลา้นเหรียญสิงคโปรห์รือเทียบเท่า 7.75 ลา้นเหรียญสหรฐั   ท าให ้ BPINI  มีสดัส่วนการลงทุนเพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 

28.86 เป็นรอ้ยละ 33.64 ของทนุจดทะเบียน   และเมื่อวนัที่ 14 มิถนุายน 2561 BPINI ซือ้หุน้บรุมิสิทธิเพิ่มทนุที่ออกใหม่

ที่มีสิทธิเทียบเท่าหุน้สามญัใน Sunseap จ านวน 33.00 ลา้นเหรียญสิงคโปร ์หรือเทียบเท่า 24.76 ลา้นเหรียญสหรฐั  ท า

ใหส้ดัส่วนการถือหุน้เป็นรอ้ยละ 40.74 ของทนุจดทะเบียน 

o วันที ่6 มีนาคม 2561 : ศาลแพ่งไดอ้่านค าพิพากษาศาลฎีกากรณีโครงการโรงไฟฟ้าหงสาดงัมีสาระส าคญัสรุปไดด้งันี ้

1. ตามที่โจทก์กล่าวหาว่าจ าเลยได้หลอกลวงโจทก์ให้เข้าท าสัญญาเบือ้งตน้ (Preliminary Agreement) และ

สัญญาร่วมพัฒนาโครงการ (Joint Development Agreement) โดยมีเจตนาที่จะไดข้้อมูลโครงการของโจทก์ 

ศาลฎีกาพิเคราะหแ์ลว้เห็นว่าโจทกเ์ป็นผูข้อใหจ้ าเลยเขา้รว่มพฒันาโครงการเอง และจ าเลยไดเ้ขา้ท าสญัญาและ

กระท าการโดยสจุรติเพื่อพฒันาโครงการ มิไดท้  าเพื่อหลอกลวงเอาขอ้มลูโครงการจากโจทกต์ามที่กล่าวหา 

2. ตามที่โจทกก์ล่าวหาว่าจ าเลยยกเลิกสัญญากับผูร้บัจา้งเพื่อท าใหโ้ครงการล่าชา้ออกไปและเป็นเหตุใหร้ฐับาล 

สปป. ลาว ยกเลิกสญัญาสมัปทานกับโจทกน์ัน้  ศาลฎีกาพิเคราะหแ์ลว้เห็นว่าจ าเลยยกเลิกสญัญากบัผูร้บัจา้ง

โดยสจุรติเพื่อประโยชนข์องโครงการ 

3.  ตามที่โจทกก์ล่าวหาว่าจ าเลยยุยงรฐับาล สปป. ลาว ใหย้กเลิกสญัญาสมัปทานกับโจทก ์ศาลฎีกาพิเคราะหแ์ลว้

เห็นว่าจ าเลยกระท าโดยสจุรติ การที่รฐับาล สปป. ลาว ยกเลิกสญัญาสมัปทานเป็นเพราะการกระท าของโจทกเ์อง 

เพราะรฐับาล สปป. ลาว กังวลว่าโจทกไ์ม่มีความสามารถที่จะด าเนินโครงการไดส้ าเร็จซึ่งจะก่อความเสียหายแก่

ประเทศและประชาชนลาว 
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4.  ตามที่โจทกก์ล่าวหาว่าจ าเลยใชข้อ้มูลโครงการของโจทกน์ั้น ศาลฎีกาพิเคราะหแ์ลว้เห็นว่าจ าเลย (บริษัทและ

บริษัท บา้นป ูเพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน) และบริษัท บา้นป ูอินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด) ไดน้ าขอ้มลูโครงการของ

โจทกไ์ปใชใ้นการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า 1,800 MW โดยไม่ไดร้บัอนุญาตจากโจทก ์จึงพิพากษาใหจ้ าเลย

ร่วมกันชดใชค้่าเสียหายแก่โจทกเ์ป็นเงินจ านวน 1,500 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบีย้รอ้ยละ 7.50 ต่อปี ค านวณ

นบัตัง้แต่วนัท่ี 3 กรกฎาคม 2550 

อนึ่ง บรษิัทฯ ไดช้ าระค่าเสียหายพรอ้มดอกเบีย้รว่มกบับรษิัท บา้นป ู เพาเวอร ์ จ ากดั (มหาชน) และบรษิัท บา้นป ู

อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั ใหแ้ก่โจทกจ์ านวน 2,702.05 ลา้นบาทเรียบรอ้ยแลว้เมื่อวนัท่ี 9 มีนาคม 2561 โดยบรษิัท

รบัภาระในอตัราหน่ึงในสามเป็นเงินจ านวน 900.68 ลา้นบาท  
 

o วันที ่7 มีนาคม 2561 : บรษิัท บา้นป ูอินฟิเนอรจ์ี จ ากดั (“BPIN”) ซึ่งเป็นบรษิัทย่อย ไดเ้ขา้ลงทนุผ่านบรษิัท BPIN 

Investment Co., Ltd. ในบรษิัท New Resources Technology Pte. Ltd. (“NRT”) ที่เป็นบรษิัทจ ากดัจดทะเบียนใน

ประเทศสิงคโปร ์โดยมีมลูค่าการลงทุนจ านวน 43.21 ลา้นเหรียญสิงคโปร ์หรือเทียบเท่า 34.17 ลา้นเหรียญสหรฐั 

BPINI มีสดัส่วนการถือหุน้รอ้ยละ 44.84 ของทนุจดทะเบียน   NRT เป็นผูเ้ชี่ยวชาญในการออกแบบ ผลิต และติดตัง้

ระบบจดัเก็บพลงังาน แบบลิเธียมไอออน (LiB) ส าหรบัยานยนตแ์ละระบบไฟฟ้าส ารองต่างๆ มากว่า 8 ปี โดยจดัตัง้

ในประเทศสิงคโปร ์และมีโรงงานอยู่ในประเทศจีน NRT ปัจจุบันมีก าลังการผลิต 80 MWh และมีแผนจะขยาย

เพิ่มเติมในอนาคต การลงทนุในบรษิัท NRT นบัเป็นกา้วแรกของบรษิัทฯ ในธุรกิจจดัเก็บพลงังาน 

o วันที่ 8 สิงหาคม 2561 : บริษัท บา้นปู เพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน) (“BPP”) ซึ่ง

เป็นบริษัทย่อย  ไดข้ยายการลงทุนในธุรกิจพลงังานหมนุเวียนไปยงัประเทศ

เวียดนาม โดยลงทุนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมขนาดก าลังการ

ผลิตรวม 80 เมกะวตัต ์ณ จงัหวดั Soc Trang ประเทศเวียดนาม ซึ่งโครงการ

ดงักล่าวแบ่งการพฒันาออกเป็น 3 ระยะ โดยระยะที่ 1 มีก าลงัการผลิต 30 

เมกะวตัต ์ระยะที่ 2 มีก าลงัการผลิต 30 เมกะวตัต ์  และระยะที่ 3 มีก าลงัการ

ผลิต 20 เมกะวัตต์ โดย BPP ได้รับการอนุมัติพรอ้มออกหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนการลงทุน Investment Registration Certificate (IRC) จากกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ ประเทศเวียดนาม  

เพื่อการพัฒนาโครงการในระยะที่ 1 ขนาด 30 เมกะวัตต ์เป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการศึกษาความ

เป็นไปไดเ้ชิงลึก (Feasibility study) ของโครงการ และคาดว่าโครงการระยะที่ 1 จะสามารถเปิดด าเนินการเชิง

พาณิชยไ์ดภ้ายในปี 2563 และโครงการอีก 2 ระยะที่เหลือคาดว่าจะสามารถเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยไ์ดภ้ายในปี 

2564 

o วันที ่8 สิงหาคม 2561 : บรษิัทฯ ไดอ้อกหุน้กูส้กลุเงินเหรียญสหรฐัจ านวน 50 ลา้นเหรยีญสหรฐั ชนดิระบชุื่อผูถื้อ ไม่ดอ้ย

สิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ โดยจะช าระเงินคืนตน้ทัง้หมดในวนัครบก าหนดอาย ุ 10 ปี อต้ราดอกเบีย้คงที่

รอ้ยละ 5.25 ต่อปี ครบก าหนดไถถ่อนวนัที่ 8 สิงหาคม 2571 

80 MW 
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o วันที ่10 สิงหาคม 2561 :  บรษิัทย่อยในสาธารณรฐัอินโดนเีซีย PT Indotambangraya Megah Tbk. (“ITM”)      ซึ่ง

บา้นปถืูอหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 67.13  ไดล้งนามในสญัญาซือ้หุน้เพื่อครอบครองหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ในเหมือง

ถ่านหิน PT Nusa Persada Resources (“NPR”) ที่ถือสิทธิการท าเหมืองถ่านหินประเภท IUP (Izin Usaha 

Pertambangan IUP : Mining Business License)  มลูค่าการลงทนุจ านวน 30 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ หรือเทียบเท่า

ประมาณ 990 ลา้นบาท มีปรมิาณส ารองถา่นหินจ านวน 77.4 ลา้นตนั มีเนือ้ที่สมัปทานจ านวน 4,291 เฮคตาร ์ตัง้อยู่

ในเขตตอนกลางของกาลิมนัตนั สาธารณรฐัอินโดนเีซีย เป็นถา่นหินที่มีคณุภาพคา่ความรอ้นประมาณ 5,500 กิโล

แคลอรีต่อกิโลกรมั และคาดวา่จะเริ่มด าเนินการผลิตไดใ้นปี 2565 

o วันที ่16 สงิหาคม 2561 : บรษิัทฯ เปิดตวัพนัธสญัญาใหม่ขององคก์ร “Our Way  in 

Energy: พลงับ้านปฯู สูพ่ลังงานทีย่ั่งยืน” ตอบโจทยว์ิสยัทศันข์ององคก์ร ในการ

เป็นผูน้  าดา้นพลงังานแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ที่มุง่มั่นพฒันานวตักรรม เทคโนโลยี และ

ความยั่งยืน   พรอ้มกนันีย้งัไดเ้ปิดตวัดีไซนโ์ลโก ้(Logo) รวมไปถงึอตัลกัษณใ์หมข่อง

องคก์รที่สะทอ้นภาพลกัษณค์วามเป็นผูน้  าในธุรกิจพลงังานแบบครบวงจรใน 10 

ประเทศ ที่มีความทนัสมยั กระฉบักระเฉง และไม่หยดุนิ่งในการสรา้งสรรคแ์ละพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบรกิารเพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการของภาคธุรกิจ สงัคมและชมุชน 

o วันที ่ 30 สิงหาคม 2561 : ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทไดม้ีมตใิหม้ีการ

จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากก าไรสะสมและผลการด าเนินงานงวด 6 เดือน  

สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 ในอตัราหุน้ละ 0.35 บาท ส าหรบัหุน้จ านวน 

5,161,925,515 หุน้ รวมเป็นเงนิทัง้สิน้จ านวน 1,806.67 ลา้นบาท โดยจา่ยจาก

ก าไรท่ีไดย้กเวน้ไม่ตอ้งน ามารวมค านวณภาษีเงินไดน้ิติบคุคล  ซึง่ผูร้บัเงินปันผลจะไม่ไดร้บัเครดิตภาษี และจา่ยเงิน

ปันผลระหว่างกาลในวนัท่ี 28 กนัยายน 2561  

o เดือนพฤศจิกายน 2561 : ส่วนขยายระยะที่ 2 ของโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นรว่มหลวนหนาน (Luannan) ณ 

มณฑลเหอเป่ย สาธารณรฐัประชาชนจีน  ไดเ้ปิดด าเนินการเชงิพาณิชย ์ (COD) ซึ่งมีก าลงัการผลิตไฟฟ้าส่วนขยาย

นี ้25 เมกะวตัต ์ และผลิตไอน า้จ านวน 150 ตนัต่อชั่วโมง ซึง่คิดเป็นก าลงัการผลิต 52 เมกะวตัตเ์ทียบเท่า จงึท าให้

โรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นรว่มหลวนหนานมีก าลงัการผลิตรวมเพิ่มขึน้เป็น 175 เมกะวตัตเ์ทียบเท่า 

o วันที ่1 ธนัวาคม 2561 : บรษิัท บา้นป ูเพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

(“BPP”) ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยนัน้  รายงานความคืบหนา้ของ

โครงการโรงไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยน์ารไิอสึ (Nari Aizu) 

ภายใตโ้ครงสรา้งการลงทนุแบบทีเคในประเทศญ่ีปุ่ น ไดเ้ปิด

ด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้เมื่อวนัท่ี 1 ธันวาคม 2561 ตามแผน 

โดยโรงไฟฟ้าดงักล่าว ตัง้อยู่ ณ จงัหวดั ฟกูชูิมะ มีก าลงัการผลิต

รวม 20.46 เมกะวตัต ์ (ตามสดัส่วนที่ BPP ลงทนุ 15.35 เมกะวตัต)์ และไดเ้ขา้ท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า กบั บรษิัท 
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Tohoku Electric Power Co., Inc. เป็นระยะเวลา 20 ปี โดยมีราคารบัซือ้ไฟฟ้าแบบ Feed-in-Tariff (FIT) 36 เยนต่อ

กิโลวตัตช์ั่วโมง จงึท าให ้BPP มีโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่ นรวมทัง้สิน้ 13 โครงการ 

ก าลงัการผลิตรวม 358.76 เมกะวตัต ์(ตามสดัสว่นท่ี BPP ลงทนุ 233.57 เมกะวตัต)์ ซึ่งเปิดด าเนนิการเชิงพาณิชย์

แลว้ 58.86 เมกะวตัต ์ (ตามสดัสว่นท่ี BPP ลงทนุ 37.42 เมกะวตัต)์ 

o วันที ่25 ธนัวาคม 2561 : บรษิัท ทรสิเรทติง้ จ ากดั ประกาศคงอนัดบัเครดิตองคก์รและหุน้กูไ้มด่อ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัของ 

บรษิัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) ที่ระดบั  “A+”  โดยอนัดบัเครดิตสะทอ้นถึงความเป็นผูน้  าของบรษิัทในอตุสาหกรรมถา่นหินใน
ภมูิภาคเอเชียแปซิฟิก ตลอดจนความหลากหลายของฐานลกูคา้และความหลากหลายทางภมูิศาสตรข์องแหล่งส ารองถา่นหนิ  

รายไดท้ี่แน่นอนจากธุรกจิไฟฟา้  และการเคล่ือนไหวเชงิกลยทุธข์องบรษิทัในการที่จะเป็นบรษิัทพลงังานแบบครบวงจร 
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ปี 2562 

o วันที ่4 กุมภาพนัธ ์2562 : บรษิัท บา้นป ู   อินฟิเนอรจ์ี จ ากดั (“BPIN”)   ซึ่งเป็น

บรษิัทย่อยของบา้นปฯู ไดล้งทนุในหุน้เพิ่มทนุที่ออกใหมข่องบรษิัท FOMM 

Corporation (“FOMM”) ประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งเป็นผูน้  าดา้นการพฒันารถยนตไ์ฟฟ้า

ขนาดเล็ก (Compact EV) มลูคา่การลงทนุ 20 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ หรือเทียบเท่า 

635 ลา้นบาท   โดยมีสดัส่วนการถือหุน้รอ้ยละ 21.50   ซึ่ง FOMM ด าเนินธุรกจิ

ครอบคลมุตัง้แตก่ารออกแบบ การประกอบชิน้ส่วน การรบัประกนัและตรวจสอบ

คณุภาพ บรกิารขายและจดัส่งไปยงักลุ่มประเทศในภมูิภาคเอเชยีตะวนัออก

เฉียงใตแ้ละยโุรป FOMM ก่อตัง้ขึน้เมื่อปี 2556 เป็นบรษิัทผูอ้อกแบบยานยนต์

ไฟฟ้าจากเมอืงคาวาซากิ ประเทศญ่ีปุ่ น เพื่อการพฒันารถไฟฟา้ขนาดเล็กส าหรบัการเดินทางระยะสัน้ 

o วันที ่21 กุมภาพันธ ์2562 :  ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทไดม้ีมติอนมุตัิใหบ้รษิัทฯ จ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.70 บาท  

ซึ่งเป็นการจา่ยเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2561 งวด 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561 ซึง่ไดจ้า่ยเงินปันผล

ระหวา่งกาลไปแลว้ หุน้ละ 0.35 บาท เมื่อวนัที่ 28 กนัยายน 2561 ดงันัน้คงเหลือจา่ยเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงาน

ประจ าปี 2561 อีกหุน้ละ 0.35 บาท จึงเสนอใหบ้รษิทัฯ  จ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมและผลการด าเนินงานงวดวนัที่ 1 

กรกฎาคม 2561 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.35 บาท โดยจา่ยจากก าไรที่ไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้ง

น ามารวมค านวณภาษีเงินไดน้ิติบคุคล ซึง่ผูร้บัเงินปันผลจะไม่ไดร้บัเครดิตภาษี จา่ยเงินปันผลเมื่อวนัที่  30 เมษายน 2562 

o วันที ่ 21 กุมภาพนัธ ์ 2562 : บรษิัทฯ ไดร้บัทราบการลาออกของนายรตัน ์ พานิชพนัธ ์ กรรมการบรษิัท ประธาน

คณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ โดยการลาออกจากการเป็นกรรมการบรษิัทมีผลตัง้แต่

หลงัจากวนัท่ี 4 เมษายน 2562 เป็นตน้ไป  ซึ่งเป็นตามหลกับรรษัทภิบาลท่ีดีของบรษิัทฯ ที่ก าหนดใหก้รรมการ

เกษียณเมื่ออายคุรบ 72 ปีบรบิรูณ ์

o วันที ่3 เมษายน 2562 : ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562  มีมติอนมุตัดิงันี ้

1. แต่งตัง้นายพิชยั ดษุฎีกลุชยั เป็นกรรมการ    โดยมวีาระการด ารงต าแหน่งตัง้แตว่นัที่ 4 เมษายน 2562  ถึงวนัประชมุ

สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563  ซึ่งเท่ากบัวาระที่เหลืออยูเ่ดิมของนายรตัน ์พานชิพนัธ ์ที่ครบวาระเกษียณอาย ุ  

2. แต่งตัง้นายธีรภทัร  สงวนกชกร เป็นกรรมการใหม่ จากเดมิกรรมการม ี12 คน เป็น 13 คน   โดยมวีาระการด ารง

ต าแหนง่ตัง้แต่วนัที่ 3 เมษายน 2562  ถึงวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565   

3. ลดทนุจดทะเบียนจากเดิมจ านวน 5,165,257,100 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 5,161,925,515 บาท โดยตดัหุน้

สามญัที่ยงัไม่ไดจ้ าหน่ายจ านวน 3,331,585 หุน้ ซึง่มมีลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท บรษิัทจดทะเบียนลดทนุจด

ทะเบียนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมื่อวนัที่ 11 เมษายน 2562  

o วันที ่13 สิงหาคม 2562 : บรษิัท บา้นป ูเพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) (“BPP”)  ซึง่เป็นบรษิัทยอ่ยของบรษิัทฯ  ไดข้ยายการลงทนุ

ในธุรกจิพลงังานหมนุเวียนในสาธารณรฐัประชาชนจีน โดยลงทนุในโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์Jixin ซึ่งเปิดด าเนินการแลว้ 

ขนาดก าลงัการผลิตรวม 25.22 เมกะวตัต ์ณ มณฑลเจยีงช ูสาธารณรฐัประชาชนจีน  มลูคา่การลงทนุ 189.15 ลา้นหยวน  และ
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ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100  มีอตัรารบัซือ้ไฟฟา้ (FIT) ที่อตัรา 1 หยวนต่อกิโลวตัตช์ั่วโมง  โดย BPP รบัรูร้ายไดใ้นไตรมาส 3 

ปี 2562  

o วันที ่23 สิงหาคม 2562 : บรษิัท บา้นป ูอินฟิเนอรจ์ี จ ากดั (“BPIN”)   ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบา้นปฯู ไดซ้ือ้หุน้บรุมิสิทธิเพิ่ม

ทนุที่ออกใหมใ่นบรษิัท เออรเ์บิน โมบิลิตี ้เทค จ ากดั (UMT)  จ านวน 67 ลา้นบาท ท าใหส้ดัส่วนการถือหุน้ใน UMT เพิม่ขึน้จาก

รอ้ยละ 22.50 เป็นรอ้ยละ 30.66 ของทนุจดทะเบียน  

o วันที ่29 สิงหาคม 2562 : ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทไดม้มีตใิหม้ีการจา่ยเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรสะสม

และผลการด าเนินงานงวด 6 เดอืน  สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.35 บาท ส าหรบัหุน้จ านวน 

5,161,925,515 หุน้ รวมเป็นเงนิทัง้สิน้จ านวน 1,806.67 ลา้นบาท โดยจา่ยจากก าไรท่ีไดย้กเวน้ไม่ตอ้งน ามารวม

ค านวณภาษีเงินไดน้ิติบคุคล  ซึ่งผูร้บัเงินปันผลจะไม่ไดร้บัเครดติภาษี และจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในวนัท่ี 27 

กนัยายน 2562  และมมีติอนมุตัิโครงการซือ้หุน้คืนของบรษิัทฯ เพื่อการบรหิารทางการเงิน (Treasury Stocks) 

ภายในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 5,000 ลา้นบาท จ านวนหุน้ท่ีจะซือ้คืนไม่เกินรอ้ยละ 7.50  ของหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้

ทัง้หมด โดยจะเป็นการเขา้ซือ้ในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ก าหนดระยะเวลาซือ้หุน้คืน 6 เดือน นบัตัง้แตว่นัท่ี 

13 กนัยายน  2562 ถึงวนัท่ี 10 มนีาคม 2563  

สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บรษิัทฯ ไดด้  าเนินการซือ้หุน้ทนุคนืตามโครงการซือ้หุน้คืนโดยท าการซือ้หุน้คืนจากตลาด

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยรวมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 1,155.82 ลา้นบาท คิดเป็นจ านวนหุน้ซือ้คืนจ านวน 87.344 ลา้นหุน้ หรอื 

1.69%  ของหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

o วันที ่30 กนัยายน  2562 :  บรษิัทฯ ไดอ้อกหุน้กูใ้นสกลุเงินบาทจ านวน 10,000 ลา้นบาท หรือเทียบเทา่ 313.98 ลา้นเหรยีญ

สหรฐั  ชนิดระบชุื่อผูถื้อแบบไม่ดอ้ยสิทธิและไมม่ีหลกัประกนั และช าระคืนเงินตน้ทัง้หมดในวนัครบก าหนด  อาย ุ10 ปี อตัรา

ดอกเบีย้คงที่รอ้ยละ 4.00 ต่อปี ครบก าหนดไถ่ถอนวนัที่ 22 พฤษภาคม 2572 

o วันที ่18 ตุลาคม 2562 : บรษิัท Durapower Holdings Pte. Ltd. ซึง่เป็นบรษิัทรว่มคา้ของบรษิัทฯ ที่เป็นผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการ

ออกแบบ ผลิต และตดิตัง้ระบบแบตเตอรี่จดัเก็บพลงังาน

แบบลิเธียมไอออน (LiB) ส าหรบัรถยนตแ์ละระบบไฟฟ้า

ส ารอง     เปิดโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน

มาตรฐานโลก ที่เมอืงซูโจว (Suzhou)  ในสาธารณรฐั

ประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ ส่งผลใหส้ามารถรองรบั

แผนการผลิตไดถ้งึ 1 กิกะวตัตช์ั่วโมง เพิม่ขึน้จากเดิมที่มี

ก าลงัการผลิตรวมสงูสดุต่อปีอยู่ที่ 80 เมกะวตัตช์ั่วโมง 

สะทอ้นถึงความแขง็แกรง่ และการเติบโตอยา่งกา้วกระโดดใหแ้กก่ลุ่มธรุกิจเทคโนโลยีพลงังานของบรษิัทฯ   
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o วันที ่31 ตุลาคม 2562 : ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทไดม้ีมตกิารปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ภายในกลุ่มบรษิัท   โดยใหจ้ดัตัง้

บรษิัท บา้นป ูเน็กซ ์จ ากดั  (“BANPU NEXT”)  ที่เกิดจากการควบบรษิัทระหว่างบรษิัท บา้นป ูอินฟิเนอรจ์ี จ ากดั (“BPIN”)   

ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยที่บรษิัทฯ ถือหุน้อยู่ในสดัส่วน

รอ้ยละ 99.99  และบรษิทั บา้นป ูรนีิวเอเบิล เอน

เนอรจ์ ี จ ากดั (“BRE”)   ซึง่เป็นบรษิัทย่อย

ทางออ้มของบรษิัทฯ ที่ถือหุน้อยู่ในสดัส่วนรอ้ยละ 78.57 ผ่านบรษิัท บา้นป ูเพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน)  (“BPP”)  ซึง่ถือหุน้ใน 

BRE ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99    เพื่อจดัระบบและรวมธุรกจิเทคโนโลยพีลงังานสะอาด บรษิัทในเครือ และการลงทนุของบรษิัท

ฯ ทัง้หมดมาอยู่ภายใตบ้รษิทัหลกั (Flagship) บรษิทัเดียว    ภายหลงัการควบบรษิัท BPIN จะสิน้สภาพการเป็นบรษิัทย่อยของ

บรษิัทฯ โดยบรษิัท BANPU NEXT  จะรบัไปทัง้สิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดที่มีอยูเ่ดมิของทัง้ BPIN และ BRE ซึ่งรวมถงึหุน้

ทัง้หมดที่ BPIN และ BRE ถืออยู่ในบรษิัทตา่ง  ๆตามผลของกฎหมาย โดยบรษิัทฯ และ BPP จะถือหุน้ใน BANPU NEXT ใน

สดัส่วนเทา่กนั (ประมาณรอ้ยละ 50 ของจ านวนหุน้ที่ออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัทใหม)่ โดยในวนัที่ 27 

กมุภาพนัธ ์2563 บรษิัท บา้นป ูเน็กซ ์จ ากดั  ไดจ้ดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทักบักระทรวงพาณิชยเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

o วันที ่18 ธนัวาคม 2562 : บรษิัท Banpu North America Corporation (“BNAC”)  ซึง่เป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ  ไดล้งนาม

ในสญัญาซือ้ขายเพื่อท าการเขา้ซือ้สดัส่วนผลประโยชนใ์นบรเิวณแหล่งก๊าซธรรมชาติบารเ์นตต ์ (Barnett) ณ บรเิวณ

ฟอรต์ เวิรธ์ เบซิน (Fort Worth Basin) มลรฐัเทกซสั ในสหรฐัอเมรกิา  และเป็นผูด้  าเนินการผลิต  โดยมีมลูค่าการลงทนุ

จ านวน 770 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ หรือเทียบเท่าประมาณ 23,000 ลา้นบาท และคาดวา่เงื่อนไขและขอ้ตกลงตา่งๆ จะ

ไดส้รจ็สิน้ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 

ส าหรบัการลงทนุครัง้นีใ้นฐานะผูด้  าเนินการผลิตในแหล่งก๊าซธรรมชาตบิารเ์นตต ์  บา้นปฯู จะถือครองผลประโยชนใ์นหลมุ

ผลิตคิดเป็นรอ้ยละ 89 ของจ านวนหลมุผลิตกว่า 4,200 หลมุ ซึง่ครอบคลมุพืน้ที่ประมาณ 320,000 เอเคอร ์    โดยในช่วงไตร

มาสที่ 3 ปี 2562 มีปรมิาณการผลิตเฉล่ียรวมประมาณ 600 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุต่อวนั (Million Cubic Feet Per Day: MMcfd) และ

มีปรมิาณส ารองก๊าซธรรมชาติที่พิสจูนแ์ลว้ (1P) ประมาณ 3.5 ลา้นลา้นลกูบาศกฟ์ตุ (Trillion Cubic Feet : Tcf)  

o วันที ่19 ธนัวาคม 2562 : Centennial Coal Company Limited (“CEY”) ซึง่เป็นบรษิัทย่อยของ Banpu ไดล้งนาม

เพิ่มสดัส่วนการลงทนุใน Springvale Joint Venture (“JV”) อีกรอ้ยละ 50 จาก Springvale SK Kores Pty Limited 

(“SSKK”)  ซึง่จะท าให ้CEY ถือหุน้ในเหมืองถา่นหินใตด้ิน Springvale และ โครงการ Angus Place เพิ่มขึน้จากเดมิ

ที่สดัส่วนรอ้ยละ 50 เป็นรอ้ยละ 100  โดยมีมลูคา่รายการจ านวน 40.9 ลา้นเหรียญออสเตรเลียดอลลาร ์ หรือ

เทียบเทา่ 864 ลา้นบาท  การท ารายการในครัง้นีไ้ม่มกีารช าระเป็นเงินสด มลูค่ารายการดงักลา่วเป็นการประเมิน

ภาระผกูพนัในส่วนของ SSKK  คาดว่าจะเสรจ็สิน้ภายในไตรมาส 1 ปี 2563  การลงทนุครัง้นีจ้ะช่วยเพิม่ความ

คล่องตวัในการด าเนินงานของเหมืองใตด้ินในเขตตะวนัตก ของรฐันิวเซาทเ์วลส ์ ซึ่งรวมสินทรพัยใ์นเหมือง 

Springvale  ที่มีปรมิาณถา่นหินส ารอง 25.7 ลา้นตนั เปิดด าเนินการผลิตตัง้แต่ปี 2535 มีก าลงัการผลิต 5.5 ลา้นตนั

ต่อปี และโครงการ Angus place ที่มีปรมิาณถ่านหินส ารอง 55.2 ลา้นตนั  
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o วันที ่ 19 ธนัวาคม 2562 : บา้นป ู เพาเวอรฯ์ (“BPP”) ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยนัน้ ไดร้ายงานความคบืหนา้ของโรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทิตยค์โุรคาวะ (Kurokawa) ภายใตโ้ครงสรา้งการลงทนุแบบทีเคในประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่ไดเ้ปิดด าเนินการ

เชิงพาณิชยแ์ลว้เมื่อวนัท่ี 13 ธันวาคม 2562 ตามแผน   โดยโรงไฟฟา้ดงักล่าว ตัง้อยู่ ณ จงัหวดัมยิางิ มีก าลงัการผลิตรวม 

18.90 เมกะวตัต ์  BPP ลงทนุในสดัส่วนรอ้ยละ 100  และไดเ้ขา้ท าสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ กบั บรษิัท Tohoku Electric Power 

Co., Inc.  เป็นระยะเวลา 20 ปี  ราคารบัซือ้ไฟฟา้แบบ Feed-in-Tariff (FIT) 36 เยนต่อกิโลวตัตช์ั่วโมง 

o วันที ่25 ธนัวาคม 2562 : บรษิัท ทรสิเรทติง้ จ ากดั ประกาศคงอนัดบัเครดิตองคก์รและหุน้กูไ้มด่อ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัของ 

บรษิัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) ที่ระดบั “A+”  โดยอนัดบัเครดติสะทอ้นถึงความเป็นผูน้  าของบรษิัทในอตุสาหกรรมถา่นหินใน
ภมูิภาคเอเชียแปซิฟิก ตลอดจนความหลากหลายของฐานลกูคา้และความหลากหลายทางภมูิศาสตรข์องแหล่งส ารองถา่นหนิ  

รายไดท้ี่แน่นอนจากธุรกจิไฟฟา้  และการเคล่ือนไหวเชงิกลยทุธข์องบรษิทัในการที่จะเป็นบรษิัทพลงังานแบบครบวงจร 

o ในเดือนธนัวาคม 2562 : บรษิทั Banpu Renewable Singapore Pte. Ltd. (“BRS”)   ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยที่บา้นป ูเพาเวอรฯ์ 

ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100  เขา้ท าสญัญาการลงทนุในสดัส่วนรอ้ยละ 19.90  ในบรษิัท Global Engineering Co., Ltd.  มลูคา่

การลงทนุ 1,143 ลา้นเยน หรือเทียบเท่าประมาณ 315.7 ลา้นบาท เพื่อลงทนุในธุรกจิโรงไฟฟา้เสมือน (Virtual Power Plant) 

และธุรกจิ Energy trading ในการจดัจ าหน่ายไฟฟา้ผ่านโครงขา่ยระบบดิจิตลัและอินเตอรเ์นต็ 

และบรษิัท BRS ไดล้งทนุในโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทติยป์ระเทศญ่ีปุ่ นจ านวน 4 แหง่ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ภายใตโ้ครงสรา้ง

การลงทนุแบบทเีค  โดยมลูค่าการลงทนุ 1,134 ลา้นเยน  หรือเทียบเท่าประมาณ 300.9 ลา้นบาท มีก าลงัการผลิตไฟฟา้รวม 

6.32 เมกะวตัต ์มีรายละเอยีดดงัต่อไปนี ้

• โรงไฟฟ้า Tenzan ตัง้อยู่ในจงัหวดัซากะ ขนาดก าลงัการผลิต 1.96 เมกะวตัต ์มีราคารบัซือ้ไฟฟ้าแบบ Feed-
in-Tariff (FIT) 40 เยนต่อกิโลวตัตช์ั่วโมง เปิดด าเนินการเชงิพาณิชย ์เดือนตลุาคม 2560 

• โรงไฟฟ้า Muroran I ตัง้อยูใ่นจงัหวดั ฮอกไกโด ขนาดก าลงัการผลิต 1.73 เมกะวตัต ์มีราคารบัซือ้ไฟฟ้าแบบ 
Feed-in-Tariff (FIT) 24 เยนต่อกโิลวตัตช์ั่วโมง เปิดด าเนินการเชงิพาณิชย ์เดือนสิงหาคม 2561 

• โรงไฟฟ้า Muroran II ตัง้อยู่ในจงัหวดัฮอกไกโด ขนาดก าลงัการผลิต 1.63 เมกะวตัต ์มีราคารบัซือ้ไฟฟ้าแบบ 
Feed-in-Tariff (FIT) 24 เยนต่อกโิลวตัตช์ั่วโมง เปิดด าเนินการเชงิพาณิชย ์เดือนมกราคม 2561 

• โรงไฟฟ้า Takeo II ตัง้อยู่ในจงัหวดัซากะ ขนาดก าลงัการผลิต 1.0 เมกะวตัต ์มีราคารบัซือ้ไฟฟ้าแบบ Feed-
in-Tariff (FIT) 21 เยนต่อกิโลวตัตช์ั่วโมง เปิดด าเนินการเชงิพาณิชย ์เดือนตลุาคม 2561 
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ปี 2563 

o วันที ่20 กุมภาพันธ ์2563 :  ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทไดม้ีมติอนมุตัิใหบ้รษิัทฯ จ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.60 บาท  

ซึ่งเป็นการจา่ยเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2562 งวด 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562 ซึง่ไดจ้า่ยเงินปันผล

ระหวา่งกาลไปแลว้เมื่อวนัที่ 27 กนัยายน 2562 หุน้ละ 0.35 บาท ดงันัน้คงเหลือจา่ยเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงาน

ประจ าปี 2562 อีกหุน้ละ 0.25 บาท จึงเสนอใหบ้รษิทัฯ  จ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมและผลการด าเนินงานงวดวนัที่ 1 

กรกฎาคม 2562 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท โดยจา่ยจากก าไรที่ไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้ง

น ามารวมค านวณภาษีเงินไดน้ิติบคุคล ซึง่ผูร้บัเงินปันผลจะไม่ไดร้บัเครดิตภาษี จา่ยเงินปันผลเมื่อวนัที่  30 เมษายน 2563 

o วันที ่27 กุมภาพนัธ ์2563 :  บา้นปฯู ไดจ้ดัตัง้ บรษิทั บา้นป ูเนก็ซ ์จ ากดั (“Banpu NEXT") แลว้เสรจ็  ที่เกดิจากการควบ

บรษิัทระหว่าง  บรษิัท บา้นป ูอินฟิเนอรจ์ี จ ากดั 

("BPIN") ซึง่เป็นบรษิัทย่อยที่บา้นปฯู ถือหุน้อยู่

ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 และ บรษิทั บา้นปรูีนิว

เอเบิล เอนเนอรจ์ี จ ากดั (“BRE")  ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยทางออ้มที่บา้นปฯู ถือหุน้อยูใ่นสดัส่วนรอ้ยละ 78.57 ผ่านบรษิัท บา้นป ู

เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) ("BPP")   ซึ่งถือหุน้ใน BRE ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99  โดยบา้นปฯู และ BPP ถือหุน้ใน Banpu NEXT 

ในสดัส่วนเทา่กนัที่รอ้ยละ 50 ของจ านวนหุน้ที่ออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ Banpu NEXT ที่มีทนุจดทะเบียน 

7,919,000,000 บาท (เจ็ดพนัเกา้รอ้ยสิบเกา้ลา้นบาท) 

o วันที ่ 10 มนีาคม 2563 : บรษิัทฯ ไดด้  าเนินการซือ้หุน้คืนเสรจ็สิน้โดยท าการซือ้หุน้คืนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

ระหวา่งวนัที่ 3 กนัยายน 2562 ถึงวนัที่ 10 มีนาคม 2563 รวมทัง้สิน้ 87,344,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 1.69 ของหุน้ที่จ  าหนา่ยได้

แลว้ทัง้หมด รวมเป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 1,157.14  ลา้นบาท  

o วันที ่8 เมษายน 2563 : ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิทัมีมติอนมุตัิแต่งตัง้ นายพิรยิะ เข็มพล เป็นกรรมการของบรษิัทฯ 

โดยใหม้วีาระการด ารงต าแหน่งเท่ากบันาย Sudiarso Prasetio กรรมการท่ีลาออกเนื่องจากเกษียณอาย ุ ตามหลกั

บรรษัทภิบาลท่ีดีของบรษิัทฯ ท่ีไดก้ าหนดใหก้รรมการบรษิัทเกษียณอายเุมื่ออายคุรบ 72 ปีบรบิรูณ ์

o วันที ่15 เมษายน 2563 : บรษิัท Banpu North America Corporation (“BNAC”)  ซึง่เป็นบรษิัทยอ่ยของบา้นปฯู  ไดม้ีการ

ปรบัเปล่ียนรายละเอยีดในสญัญาซือ้ขาย เพื่อท าการเขา้ซือ้สดัส่วนผลประโยชนใ์นบรเิวณแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์

เนตต ์(Barnett) สหรฐัอเมรกิา  โดยมลูคา่การลงทนุมีการเปล่ียนแปลงจาก 770 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ เป็นจ านวน 570 

ลา้นเหรียญสหรฐัฯ  และมลูคา่ผลประโยชนแ์ก่ผูข้ายในอนาคตโดยรวมไมเ่กิน 260 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ ภายใน

ระยะเวลา 4 ปี ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2567 โดยมลูค่าผลประโยชนส่์วนเพิ่มนีจ้ะขึน้อยู่กบัราคา

ของก๊าซธรรมชาติอา้งอิงราคา Henry Hub เฉล่ียทัง้ปี เริ่มตน้ 2.75 เหรียญสหรฐัฯต่อลา้นบีทยี ู หรือ ราคาน า้มนั

อา้งองิ West Texas Intermediate (WTI) เฉล่ียทัง้ปี เริ่มตน้ 50 เหรียญสหรฐัฯต่อบารเ์รล พรอ้มทัง้ก าหนดการเสรจ็

สิน้ของการซือ้ขายไดป้รบัเปล่ียนจากภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 เป็นภายในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  
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o วันที ่1 พฤษภาคม 2563 :  BNAC ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบา้นปฯู ไดท้ าการ

เปล่ียนสภาพสดัส่วนความเป็นเจา้ของในฐานะหุน้ส่วนจ ากดัความรบัผิดใน BKV 

Oil & Gas Capital Partners, L.P. เป็นผูถื้อหุน้สามญัในบรษิัท BKV Corporation 

(“BKV”)  โดย BKV จดทะเบยีนในสหรฐัอเมรกิาและมีทนุจดทะเบียนจ านวน 1,500 ลา้นเหรยีญสหรฐั  ทัง้นีภ้ายหลงัจากการ

ปรบัโครงสรา้ง บา้นปฯู จะถือหุน้ใน BKV ผ่าน BNAC ในสดัส่วนรอ้ยละ 95.2 และจะมีอ านาจควบคมุในบรษิัทย่อยทางออ้ม

อนัไดแ้ก่ BKV Chaffee Corners, LLC., BKV Chelsea, LLC., BKV Operating, LLC. และ BKV Barnett, LLC. ในสดัส่วน

เดียวกนั   การปรบัโครงสรา้งครัง้นีย้งัท าใหบ้า้นปฯู ไดเ้ขา้ถือหุน้ทางออ้มของ Kalnin Ventures, LLC ผ่าน BKV ในสดัส่วน

เดียวกนั  ซึง่เป็นบรษิัทที่จดัตัง้ขึน้เพื่อสนบัสนนุการบรหิารจดัการการลงทนุ เขา้มาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มกิจการ 

o วันที ่19 มิถุนายน 2563 : ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563  มีมติอนมุตักิารเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุน้กู้

ภายในวงเงินไม่เกิน 20,000 ลา้นบาท  เพื่อทดแทนวงเงินเดมิที่ไม่สามารถหมนุเวยีนกลบัมาใชไ้ดอ้ีก 

o วันที ่26 มิถุนายน 2563 :   Banpu NEXT  บรษิทัย่อยของบา้นป ู ไดจ้ดัตัง้บรษิัทย่อยขึน้ใหม่ ชื่อ  บรษิทั บา้นปเูนก็ซ ์ กรีน 

ลีสซิ่ง จ ากดั เพื่อใหบ้รกิารดา้นพลงังาน ใหเ้ชา่ เช่าซือ้ และ ใหบ้รกิารที่เก่ียวเนื่อง กบัธุรกิจยานพาหนะไฟฟา้ 

o วันที ่3 สิงหาคม 2563 : บรษิัท BRE Singapore Pte. Ltd (“BRES”)  

ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของ Banpu NEXT  (Banpu และ BPP ถือหุน้ใน 

Banpu NEXT ในสดัส่วนที่เทา่กนัรอ้ยละ 50) ไดล้งนามในสญัญา

ซือ้ขายโรงไฟฟ้าพลงังานลม El Wind Mui Dinh ขนาด 37.6 เมกะวตัต ์

ณ จงัหวดั Ninh Thuan ประเทศเวียดนาม มลูคา่การลงทนุ 66 ลา้น

เหรียญสหรฐัฯ หรอืเทยีบเทา่ประมาณ 2,065 ลา้นบาท โดยการลงทนุนี ้

มาจากกระแสเงินสดของ Banpu และ BPP ในสดัส่วนที่เทา่กนั โรงไฟฟ้าพลงังานลม El Wind Mui Dinh เริ่มด าเนินการเชงิ

พาณิชย ์(COD) ตัง้แต่วนัที่ 23 เมษายน 2562 และมีราคารบัซือ้ไฟฟา้ (FIT) ที่ 8.5 เซนตส์หรฐัฯ ต่อกิโลวตัตช์ั่วโมง จา่ยไฟฟา้

เขา้ระบบสายส่งของประเทศเวยีดนามใหแ้ก่การไฟฟ้าเวียดนาม (EVN) ตามสญัญาการซือ้ขายไฟฟา้ (PPA) ระยะเวลา 20 ปี  

o วันที ่28 สงิหาคม 2563 : ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทมมีติอนมุตัใิหล้ดทนุจดทะเบยีนที่ช าระแลว้โดยการตดัหุน้ที่ซือ้คืน

จ านวน 87,344,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 1.69 ของหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดนัน้    และมีมตใิหม้ีการจา่ยเงินปันผลระหว่าง

กาลจากก าไรสะสมและผลการด าเนินงานงวด 6 เดือน  สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท โดย

จ่ายจากก าไรท่ีไดย้กเวน้ไม่ตอ้งน ามารวมค านวณภาษีเงินไดน้ติิบคุคล  ซึ่งผูร้บัเงินปันผลจะไม่ไดร้บัเครดิตภาษี และ

จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลเมื่อวนัท่ี 25 กนัยายน 2563   

o วันที ่ 23 กนัยายน  2563 :  บรษิัทฯ ท าการลดทนุจดทะเบียนโดยการตดัหุน้ทนุที่ซือ้คืนจ านวน 87,344,000 หุน้  และได้

ด าเนินการเปล่ียนแปลงทนุจดทะเบยีนต่อกระทรวงพาณิชย ์จากทนุจดทะเบียนและทนุที่ช  าระแลว้เดมิจ านวน 5,161,925,515 

หุน้  เป็นจ านวน 5,074,581,515  หุน้  โดยมมีลูค่าหุน้ละ 1 บาท 
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o วันที ่1 ตุลาคม 2563 : บรษิัท BKV Corporation (“BKV”) บรษิัทยอ่ยของบา้นปฯู ไดท้ าการเขา้ซือ้สดัส่วนผลประโยชน์

ในบรเิวณแหล่งก๊าซธรรมชาติบารเ์นตต ์ (Barnett) สหรฐัอเมรกิาเสรจ็สิน้แลว้ โดยมลูคา่การลงทนุจ านวน 570 ลา้น

เหรียญสหรฐัฯ นัน้ บา้นปฯู มสิีทธ์ิน ากระแสเงินสดจากการด าเนินงานของแหล่งบารเ์นตต ์ (Barnett) รวมถึงการ

ปรบัปรุงแกไ้ขรายรบัและคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ นบัตัง้แตว่นัท่ี 1 กนัยายน 2562 จ านวน 80.2  ลา้นเหรียญสหรฐัฯ มาหกัจาก

มลูค่าการลงทนุได ้ ซึ่งบา้นปไูดช้ าระเงินมดัจ าไปแลว้จ านวน 170 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ ดงันัน้คงเหลือเงินสดที่จา่ยใน

วนัท่ี 1 ตลุาคม 2563 จ านวน 319.8 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ หรือเทียบเท่าประมาณ 10,105 ลา้นบาท 

o วันที ่19 พฤศจกิายน 2563 : บรษิัท Banpu Renewable Singapore 

Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยนัน้ รายงานความคืบหนา้ของโรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทิตยย์ามากาตะ (Yamagata) ภายใตโ้ครงสรา้งการ

ลงทนุแบบทีเครอ้ยละ 100  ในประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งไดเ้ปิดด าเนินการเชิง

พาณิชย ์(COD) เมื่อวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 ตามแผน   โดยโรงไฟฟ้า

นีต้ัง้อยู่ ณ จงัหวดัยามากาตะ มีก าลงัการผลิตรวม 20 เมกะวตัต ์   และไดเ้ขา้ท าสญัญาซือ้ขายไฟฟา้กบับรษิัท Tohoku 

Electric Power Co., Inc.  ระยะเวลา 20 ปี  ราคารบัซือ้ไฟฟา้แบบ Feed-in-Tariff (FIT) 36 เยนตอ่กิโลวตัตช์ั่วโมง ซึ่งผลิตและ

จ่ายกระแสไฟฟ้าใหแ้ก่ชมุชนราว 5,000 ครวัเรือน และไดร้บัการเปล่ียนชื่อเป็นโรงไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ 

“Kawanishi Dahlia Solar power plant” 

o วันที ่16 ธนัวาคม 2563 : บรษิัท Aizu Energy  Pte. Ltd. รายงานความ

คืบหนา้ของโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตยย์าบกูิ (Yabuki) ภายใต้

โครงสรา้งการลงทนุแบบทีเครอ้ยละ 75 ในประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งไดเ้ปิด

ด าเนินการเชิงพาณิชย ์ (COD) ตามแผน   โดยโรงไฟฟ้านีต้ัง้อยู่ ณ 

จงัหวดัฟกูชูมิะ มกี าลงัการผลิตรวม 7 เมกะวตัต ์และไดเ้ขา้ท าสญัญาซือ้

ขายไฟฟา้กบับรษิัท Tohoku Electric Power Co., Inc.  ระยะเวลา 20 ปี  ราคารบัซือ้ไฟฟา้แบบ Feed-in-Tariff (FIT) 36 เยนต่อ

กิโลวตัตช์ั่วโมง ซึ่งผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าใหแ้กช่มุชนราว 1,700 ครวัเรือน และไดร้บัการตัง้ชื่อเป็นโรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทิตย ์ “Sawadee Yabuki Hatsudensho” 

o วันที ่17 ธนัวาคม 2563 :      บรษิัท BKV Corporation (“BKV”)   ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบา้นปฯู ไดร้บัเงินลงทนุในหุน้

บรุมิสิทธ์ิจากบรษิัท Oaktree Capital Management LP (‘Oaktree’) เป็นจ านวนเงิน 100 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ และ

แสดงเจตจ านงคใ์นความพรอ้มที่จะสนบัสนนุการลงทนุเพิม่เตมิในอนาคต หาก BKV มีโอกาสการลงทนุในธุรกิจที่

เก่ียวขอ้งกบัก๊าซธรรมชาตใินสหรฐัอเมรกิา ความรว่มมือทางกลยทุธน์ีน้บัเป็นอีกกา้วธุรกจิที่ส  าคญัที่บรษิัท Oaktree 

สามารถเพิ่มศกัยภาพใหแ้ก่ BKV เพื่อใหบ้รรลเุป้าหมายในการเป็นผูน้  าการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการพฒันาธุรกจิก๊าซ

ธรรมชาติซึ่งครอบคลมุทัง้การขดุเจาะส ารวจและการด าเนินการผลิต (Exploration & Production or E&P) เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัเปา้หมายของบา้นปฯู ในการขยายธุรกิจก๊าซธรรมชาติในสหรฐัอเมรกิาอยา่งต่อเนื่องและยั่งยืน    

YAMAGATA SOLAR FARM 

YABUKI SOLAR FARM 
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o วันที ่25 ธนัวาคม 2563 : บรษิัท ทรสิเรทติง้ จ ากดั ประกาศคงอนัดบัเครดิตองคก์รและหุน้กูไ้มด่อ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัของ 

บรษิัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) ที่ระดบั “A+”  โดยอนัดบัเครดติสะทอ้นถึงความเป็นผูน้  าของบรษิัทในอตุสาหกรรมถา่นหินใน
ภมูิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ตลอดจนความหลากหลายของฐานลกูคา้และความหลากหลายทางภมูิศาสตรข์องแหล่งส ารองถา่นหนิ  

รายไดท้ี่แน่นอนจากธุรกจิไฟฟา้  และการเคล่ือนไหวเชงิกลยทุธข์องบรษิทัฯ ในการที่จะเป็นบรษิทัพลงังานแบบครบวงจร 

o วันที ่22 กุมภาพันธ ์2564 :  ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทไดม้ีมติอนมุตัิใหบ้รษิัทฯ จ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.30 บาท  

ซึ่งเป็นการจา่ยเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2563 งวด 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563 ซึง่ไดจ้า่ยเงินปันผล

ระหวา่งกาลไปแลว้ หุน้ละ 0.15 บาท เมื่อวนัที่ 25 กนัยายน 2563 ดงันัน้คงเหลือจา่ยเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงาน

ประจ าปี 2563 อีกหุน้ละ 0.15 บาท จึงเสนอใหบ้รษิัทฯ จา่ยเงินปันผลจากก าไรสะสมและผลการด าเนินงานงวดวนัที่ 1 

กรกฎาคม 2563 ถงึวนัที่ 31 ธันวาคม 2563  ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.x บาท โดยจ่ายจากก าไรที่ไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งน ามา

รวมค านวณภาษีเงินไดน้ิติบคุคล ซึง่ผูร้บัเงนิปันผลจะไม่ไดร้บัเครดติภาษี ก าหนดจา่ยเงินปันผลในวนัที่  30 เมษายน 2564 
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1.3   โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั 

 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทั 

ปัจจบุนับรษิัท บา้นป ู จ ากดั (มหาชน) บรษิัทย่อยและบรษิัทรว่ม ด าเนินธุรกจิหลกัที่ส  าคญั คือ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลงังาน 
(Energy Resources) ประกอบดว้ยธุรกิจถา่นหิน (Coal Business) ธุรกิจก๊าซ (Gas Business) กลุ่มธุรกิจผลิตพลงังาน 
(Energy Generation) ประกอบดว้ย ธุรกิจไฟฟ้าจากเชือ้เพลิงพืน้ฐาน (Conventional Power Plant)  ธุรกิจไฟฟ้าจาก
พลงังานหมนุเวยีน (Renewable Based Power Plant) และกลุม่ธุรกิจเทคโนโลยีพลงังาน (Energy Technology) โดยมี
รายละเอียดดงันี ้
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ธุรกิจกลุ่มธุรกิจแหลง่พลังงาน (Energy Resources) ประกอบดว้ยบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่ม ดงันี ้
 

บริษัท ชื่อย่อ ลักษณะธุรกิจ สัดส่วนการถือหุ้น 

1) บริษัท บา้นป ูจ ากัด (มหาชน)  BANPU พลงังาน - 

2) บริษัท บา้นป ูมินเนอรลั จ ากดั  BMC ผลิตและจ าหน่ายถ่านหิน 100.00%  
(ถือหุน้โดย บริษัท บา้นป ูจ ากดั 

(มหาชน)) 
3) บริษัท บา้นป ูอินเตอรเ์นชั่นแนล 

จ ากดั  
BPI ศกึษาการลงทุน 100.00% 

(ถือหุน้โดย บจก.บา้นป ูมินเนอรลั) 

4) บริษัท เหมืองเชียงม่วน จ ากดั  CMMC ผลิตและจ าหน่ายถ่านหิน 100.00% 
(ถือหุน้โดย บจก.บา้นป ูมินเนอรลั) 

5) บริษัท บา้นป ูโคล เซลส ์จ ากดั BCS คา้ถ่านหิน 100.00% 
(ถือหุน้โดย บจก.บา้นป ูมินเนอรลั) 

6) Banpu Coal Investment 
Company Limited 

BPCP ลงทนุในธุรกิจถ่านหิน 100.00% 
 (ถือหุน้โดย บจก.บา้นป ูมิน

เนอรลั) 
7) Banpu Singapore Pte. Ltd.  BPS คา้ถ่านหิน 100.00% 

(ถือหุน้โดย Asian American 
Coal, Inc.) 

กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน  กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน 
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บริษัท ชื่อย่อ ลักษณะธุรกิจ สัดส่วนการถือหุ้น 

8) Banpu Minerals (Singapore) 
Pte. Ltd.  

BMS ลงทนุในธุรกิจถ่านหินใน
ต่างประเทศ 

50.00% 
(ถือหุน้โดย บจก.บา้นป ูมินเนอรลั) 

50.00% 
(ถือหุน้โดย Banpu Coal 
Investment Co.,Ltd.) 

9) Hebi Zhong Tai Mining Co., 
Ltd.  

HEBI ลงทนุในธุรกิจถ่านหิน 40.00% 
(ถือหุน้โดย บจก.บา้นป ูมินเนอรลั) 

10) PT.Indo Tambangraya Megah 
Tbk  

ITM Construction, trading, 
transportation, industry, 
repair and services 
related to coal mining 
and electricity business 

67.13% 
(ถือหุน้โดย Banpu Minerals 

(Singapore) Pte. Ltd.) 

11) PT.Kitadin  KTD ผลิตถ่านหิน, จ าหน่าย และ
ใหบ้ริการ  ท าเหมืองถ่านหิน 
ในประเทศอินโดนีเซีย 

100% 
(ถือโดย PT. Indo Tambangraya 

Megah Tbk) 

12) PT.Indominco Mandiri  IMM ผลิตถ่านหินในประเทศ
อินโดนีเซีย 

100% 
(ถือโดย PT. Indo Tambangraya 

Megah Tbk) 
13) PT.Jorong Barutama Greston  JBG ผลิตถ่านหินในประเทศ

อินโดนีเซีย 

100% 
(ถือโดย PT. Indo Tambangraya 

Megah Tbk) 
14) PT.Trubaindo Coal Mining  TCM ผลิตถ่านหินในประเทศ

อินโดนีเซีย 

100% 
(ถือโดย PT. Indo Tambangraya 

Megah Tbk) 
15) PT.Bharinto Ekatama BEK ผลิตถ่านหินในประเทศ

อินโดนีเซีย 

100% 
(ถือโดย PT. Indo Tambangraya 

Megah Tbk) 
16) PT. ITM Indonesia  ITMI Trading, land 

transportation, 
industry, agriculture, 
construction, repair and 
services 

100% 
(ถือโดย PT. Indo Tambangraya 

Megah Tbk) 

17) PT Tambang  Raya Usaha 
Tama 

TRUST Mining Support services 100% 
(ถือโดย PT. Indo Tambangraya 

Megah Tbk) 
18) PT. ITM Batubara Utama IBU Coal mining business 100% 

(ถือโดย PT. Indo Tambangraya 
Megah Tbk) 

19) PT. ITM Energi Utma IEU Energy business 99.99% 
(ถือหุน้โดย PT. Indo 

Tambangraya Megah Tbk) 
20) PT. Tepian Indah Sukses TIS Coal mining in Indonesia 100% 

(ถือโดย PT. Indo Tambangraya 
Megah Tbk) 

21) PT. Gas Emas GEM Major trading of solid, 
liquid and gas fuel and 
other related products 

91.99%  
(ถือหุน้โดย PT Indo Tambangraya 

Megah Tbk) 
6.01%  

(ถือหุน้โดย PT ITM Indonesia) 
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บริษัท ชื่อย่อ ลักษณะธุรกิจ สัดส่วนการถือหุ้น 

22) PT. Nusa Persada Resources NPR Coal Mining in Indonesia 100% 
(ถือโดย PT. Indo Tambangraya 

Megah Tbk) 
23) PT. Energi Batubara Perkasa EBP Coal Trading 100% 

(ถือโดย PT. Indo Tambangraya 
Megah Tbk) 

24) PT. Nusantara Timur Unggul NTU Fuel Distributor 33.34% 
(ถือโดย PT. ITM Indonesia) 

25) PT. Sentral Mutiara Energy SME Major trading of solid, 
liquid and gas fuel and 
other related products 

100% 
(ถือโดย PT. Indo Tambangraya 

Megah Tbk) 

26) PT. Graha Panca karsa GPK Coal mining  and major 
trading of metal goods 
for construction material 

75.19%  
(ถือหุน้โดย PT Sentral Mutiara 

Energy) 

27) Banpu (Beijing) Energy 
Trading Ltd. 

BBET Coal trading 100.00% 
(ถือหุน้โดย Banpu Minerals 

(Singapore) Pte. Ltd.) 
28) BMS Coal Sales  Pte. Ltd. BMSCS Coal trading including 

coal agent and coal 
blending 

100.00% 
(ถือหุน้โดย Banpu Minerals 

(Singapore) Pte. Ltd.) 

29) Hunnu Coal Pty Limited HUNNU Coal mining and trading 100.00% 
(ถือหุน้โดย Banpu Minerals 

(Singapore) Pte. Ltd.) 
30) Banpu (Shanghai) Trading 

Co., Ltd. 
BST Coal trading 100.00% 

(ถือหุน้โดย Banpu Minerals 
(Singapore) Pte. Ltd.) 

31) BP Overseas Development 
Company Limited 

BPOD ลงทนุในธุรกิจถ่านหิน 100.00% 
(ถือหุน้โดย บริษัท บา้นป ูจ ากดั 

(มหาชน)) 
32) Asian American Coal, Inc.  AACI ลงทนุในธุรกิจถ่านหิน 100.00% 

(ถือหุน้โดย BP Overseas 
Development Company Limited) 

33) Shanxi Gaohe Energy Co., 
Ltd.  

GAOHE ลงทนุในธุรกิจถ่านหิน 45.00% 
(ถือหุน้โดย Asian American Coal 

Inc.) 
34) Banpu Australia Co. Pty. Ltd. BPA Investment in coal mining 

in Australia 
100.00% 

(ถือหุน้โดย Banpu Singapore Pte. 
Ltd.) 

35) Banpu Australia Resources 
Pty. Ltd. 

BPR Investment in coal mining 100.00% 
(ถือหุน้โดย Banpu Australia Pty. 

Ltd.) 
36) Centennial Coal Company 

Limited 
CEY Coal Mining and 

Marketing 

100.00% 
(ถือหุน้โดย Banpu Australia Pty. 

Ltd.) 
37) Centennial Inglenook Pty 

Limited 
- Coal Mining  100.00% 

(ถือหุน้โดย Centennial Coal Co., 
Ltd.) 
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บริษัท ชื่อย่อ ลักษณะธุรกิจ สัดส่วนการถือหุ้น 

38) Centennial Coal Services & 
Marketing Pty Limited 

- Coal Marketing 100.00% 
(ถือหุน้โดย Centennial Coal Co., 

Ltd.) 
39) Centennial Northern Coal 

Services Pty Limited 
- Employer Company for 

Newstan Washery 
100.00% 

(ถือหุน้โดย Centennial Coal Co., 
Ltd.) 

 
40) Centennial Airly Pty Limited Airly Coal Mining  100.00% 

(ถือหุน้โดย Centennial Coal Co., 
Ltd.) 

41) Berrima Coal Pty Limited - Dormant 100.00% 
(ถือหุน้โดย Centennial Coal Co., 

Ltd.) 
42) Centennial Angus Place Pty 

Limited 
Angus place Coal Mining  100.00% 

(ถือหุน้โดย Centennial Coal Co., 
Ltd.) 

43) Centennial Coal Infrastructure 
Pty Limited 

- Coal exporting logistics 
and infrastructure 

100.00% 
(ถือหุน้โดย Centennial Coal Co., 

Ltd.) 
44) Centennial Fassifern Pty 

Limited 
- Coal Mining  100.00% 

(ถือหุน้โดย Centennial Coal Co., 
Ltd.) 

45) Centennial Northern Mining 
Services Pty Limited 

- Employer Company for 
Newstan 

100.00% 
(ถือหุน้โดย Centennial Coal Co., 

Ltd.) 
46) Centennial Mandalong Pty 

Limited 
Mandalong Coal Mining  100.00% 

(ถือหุน้โดย Centennial Coal Co., 
Ltd.) 

47) Centennial Mannering Pty 
Limited 

Mannering Coal Mining  100.00% 
(ถือหุน้โดย Centennial Coal Co., 

Ltd.) 
48) Centennial Munmorah Pty 

Limited 

- Coal Mining 
(now Dormant)  

100.00% 
(ถือหุน้โดย Centennial Coal Co., 

Ltd.) 
49) Centennial Myuna Pty Limited Myuna Coal Mining  100.00% 

(ถือหุน้โดย Centennial Coal Co., 
Ltd.) 

50) Centennial Newstan Pty 
Limited 

Newstan Coal Mining  100.00% 
(ถือหุน้โดย Centennial Coal 

Co.,Ltd.) 
51) Centennial Springvale 

Holding Pty Limited 
Springvale Coal Mining  100.00% 

(ถือหุน้โดย Centennial Coal Co., 
Ltd.) 

52) Charbon Coal Pty Limited Charbon Coal Mining  100.00% 
(ถือหุน้โดย Centennial Coal Co., 

Ltd.) 
53) Ivanhoe Coal Pty Limited - Coal Mining  100.00% 

(ถือหุน้โดย Centennial Coal Co., 
Ltd.) 

54) Coalex Pty Limited - Coal Mining - Clarence JV 100.00% 
(ถือหุน้โดย Centennial Coal Co., 

Ltd.) 
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55) Centennial Clarence Pty 
Limited 

Clarence Coal Mining - Clarence JV 100.00% 
(ถือหุน้โดย Centennial Coal Co., 

Ltd.) 
56) Hartley Valley Coal Company 

Pty Limited 
- Dormant  100.00% 

(ถือหุน้โดย Centennial Coal Co., 
Ltd.) 

57) Powercoal Employee 
Entitlements Company Pty 
Limited 

- Employee Trust 
Company Ex Powercoal 

100.00% 
(ถือหุน้โดย Centennial Coal Co., 

Ltd.) 

58) Centennial Drilling Services Pty 
Limited 

- Drilling Services  100.00% 
(ถือหุน้โดย Centennial Coal Co., 

Ltd.) 
59) Powercoal Pty Limited - Dormant Holding 

company 

100.00% 
(ถือหุน้โดย Centennial Fassifern 

Pty  Limited) 
60) Elcom Collieries Pty Limited - Dormant  100.00% 

(ถือหุน้โดย Powercoal Pty 
Limited) 

61) Huntley Colliery Pty Limited - Dormant  100.00% 
(ถือหุน้โดย Powercoal Pty 

Limited) 
62) Mandalong Pastoral 

Management Pty Limited 
- Dormant  100.00% 

(ถือหุน้โดย Powercoal Pty 
Limited) 

63) Collieries Superannuation Pty 
Limited 

- Superannuation Company  
(Dormant) 

100.00% 
(ถือหุน้โดย Powercoal Pty 

Limited) 
64) Powercoal Superannuation 

Pty Limited 

- Superannuation Company  
(Dormant) 

100.00% 
(ถือหุน้โดย Powercoal Pty 

Limited) 
65) Centennial Springvale Pty 

Limited 
- Coal Mining  100.00% 

(ถือหุน้โดย Centennial 
Springvale Holding Pty Limited) 

66) Springvale Coal Pty Limited - Coal Mining  100.00% 
(ถือหุน้โดย Centennial 

Springvale Holding Pty Limited) 
67) Boulder Mining Pty Limited - Coal Mining  100.00% 

(ถือหุน้โดย Centennial 
Springvale Holdings Pty 

Limited) 
68) Springvale Coal Sales Pty 

Limited 
- Coal Marketing 100.00% 

(ถือหุน้โดย Centennial 
Springvale Holdings Pty 

Limited) 
69) Clarence Coal Investments 

Pty Limited 
- Coal Mining - Clarence JV 100.00% 

(ถือหุน้โดย Coalex Pty Limited) 

70) Clarence Colliery Pty Limited - Coal Mining - Clarence JV 100.00% 
(ถือหุน้โดย Coalex Pty Limited) 

71) Clarence Coal Pty Limited - Coal Mining - Clarence JV 100.00% 
(ถือหุน้โดย Coalex Pty Limited) 
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72) AFE Investments Pty Limited AFE Mining Investment 100.00% 
(ถือหุน้โดย Banpu Australia Co. 

Pty Limited) 
73) Centennial Wallarah Pty 

Limited 
- Coal Mining  100.00% 

(ถือโดย Centennial Coal Co., 
Ltd.) 

74) Port Kembla Coal Terminal 
Limited 

PKCT Ship loading Coal Port 16.66% 
(ถือหุน้โดย Centennial Coal Co., 

Ltd.) 
75) Hunnu Investment Pte. Ltd. HUNI Foreign Trade 100.00% 

(ถือหุน้โดย Hunnu Coal Pty. 
Ltd.) 

76) Hunnu Resources LLC HUNR Foreign Trade 100.00% 
(ถือหุน้โดย Hunnu Coal Pty. 

Ltd.) 
77) Munkh Sumber Uul LLC - Foreign Trade 100.00% 

(ถือหุน้โดย Hunnu Resources 
LLC) 

78) Golden Gobi Mining LLC GGM Foreign Trade, Minerals 
exploration 

100.00% 
(ถือหุน้โดย Hunnu Resources 

LLC) 
79) Bilegt Khairkhan Uul LLC - Foreign Trade, Minerals 

exploration, Minerals 
mining 

100.00% 
(ถือหุน้โดย Hunnu Resources 

LLC) 
80) Hunnu Power LLC - Foreign Trade 100.00% 

(ถือหุน้โดย Hunnu Resources 
LLC) 

81) Munkhnoyon Suvraga LLC - Foreign Trade, Minerals 
mining,  Tourism and 
Construction 

100.00% 
(ถือหุน้โดย Hunnu Resources 

LLC) 
82) Hunnu Altai LLC - Foreign Trade, Minerals 

exploration, Minerals 
mining 

100.00% 
(ถือหุน้โดย Hunnu Investment 

Pte. Ltd.) 
83) Hunnu Altai Minerals LLC - Foreign Trade, Minerals 

exploration 
100.00% 

(ถือหุน้โดย Hunnu Altai LLC) 
84) Hunnu Gobi Altai LLC - Foreign Trade, Minerals 

exploration, Minerals 
mining 

80.00% 
(ถือหุน้โดย Hunnu Altai LLC) 

85) บริษัท บีโอจี จ ากัด BOG ลงทนุในธุรกิจพลงังาน 100.00% 
(ถือหุน้โดย บริษัท บา้นป ูจ ากดั 

(มหาชน)) 
86) Banpu North America 

Corporation 

BNAC Investment in oil and gas 
business 

100.00% 
(ถือหุน้โดย บริษัท บีโอจี จ ากดั) 

87) BKV Corporation BKV Investment in oil and gas 
business 

96.30% 
(ถือโดย Banpu North America 

Corporation) 
88) Kalnin Venture LLP - Investment in oil and gas 

business 
100.00% 

(ถือโดย BKV Corporation) 
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89) BKV LLP - Investment in oil and gas 
business 

100.00% 
(ถือโดย BKV Corporation) 

90) BKV Chaffee Corners, LLC - Investment in oil and gas 
business 

100.00% 
(ถือโดย BKV LLP) 

91) BKV Chelsea, LLC - Investment in oil and gas 
business 

100.00% 
(ถือโดย BKV LLP) 

92) BKV Operating, LLC - Investment in oil and gas 
business 

100.00% 
(ถือโดย BKV LLP) 

93) BKV Barnett, LLC - Investment in oil and gas 
business 

100.00% 
(ถือโดย BKV LLP) 

94) Banpu Vietnam LLC BPVT ลงทนุในธุรกิจพลงังาน 100.00% 
(ถือโดย Banpu Public Company 

Limited) 
 
 

กลุ่มธุรกิจผลติพลังงาน (Energy Geneartion) ประกอบดว้ยบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่ม ดงันี ้

บริษัท  ลักษณะธุรกิจ สัดส่วนการถือหุ้น 

95) บริษัท บา้นป ูเพาเวอร ์จ ากัด

(มหาชน)  

BPP ลงทนุในธุรกิจพลงังาน 78.66% 
(ถือหุน้โดย บริษัท บา้นป ูจ ากดั 

(มหาชน)) 
96) บริษัท บา้นป ูโคล เพาเวอร ์จ ากดั  BPCP ลงทนุในธุรกิจพลงังาน 100.00% 

(ถือหุน้โดย บริษัท บา้นป ู
เพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน)) 

97) บริษัท บา้นป ูเพาเวอร ์(เจแปน) 
จ ากดั 

BPPJP ลงทนุในธุรกิจพลงังาน
ทดแทน 

100.00% 
(ถือหุน้โดย บริษัท บา้นป ู
เพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน)) 

98) Banpu Power International Limted BPPI ลงทนุในธุรกิจพลงังาน 100.00% 
(ถือหุน้โดย บริษัท บา้นป ู
เพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน)) 

99) Banpu Power Investment Co., 
Ltd.  

BPIC ลงทนุในธุรกิจพลงังาน
ไฟฟ้า 

100.00% 
(ถือหุน้โดย Banpu Power 
 International Limited ) 

100) Shijiazhuang Chengfeng Cogen 
Co., Ltd  

ZD ผลิตและจ าหน่าย
พลงังานไฟฟ้าและไอน า้ 

100.00% 
(ถือหุน้โดย Banpu Power 

Investment Co., Ltd. ) 
101) Banpu Investment (China) Ltd. BIC ลงทนุในธุรกิจพลงังาน

ไฟฟ้า 

100.00% 
(ถือหุน้โดย Banpu Power 

Investment Co., Ltd. ) 
102) Pan-Western Energy corporation 

LLC 
PWE ลงทนุในธุรกิจพลงังาน 100.00% 

(ถือหุน้โดย Banpu Power 
Investment Co., Ltd. ) 

 
103) Shanxi Lu Guang Power Co., Ltd.  SLG ผลิตและจ าหน่าย

พลงังานไฟฟ้า 

30.00% 
(ถือหุน้โดย Banpu Power 

Investment Co., Ltd. ) 
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104) Zouping Peak Pte. Ltd. ZP ลงทนุในธุรกิจพลงังาน
ไฟฟ้า 

100.00% 
(ถือหุน้โดย Banpu Power 

Investment Co., Ltd. ) 
105) Zouping Peak CHP Co., Ltd.  ZPP ผลิตและจ าหน่าย

พลงังานไฟฟ้าและไอ
น า้ 

70.00% 
(ถือหุน้โดย Zouping Peak Pte. 

Ltd.) 

106) Banpu Power Trading 
(Shandong) Co., Ltd. 

- Power trading 100.00% 
(ถือหุน้โดย Banpu Investment   

(China) Co., Ltd. ) 
107) Banpu Power Trading (Hebie) 

Co., Ltd. 
- Power trading 100.00% 

(ถือหุน้โดย Banpu Investment   
(China) Co., Ltd. ) 

108) Tangshan Banpu Heat and 
Power Co., Ltd.  

LN ผลิตและจ าหน่าย
พลงังานไฟฟ้าและไอ
น า้ 

87.92% 
(ถือหุน้โดย Pan-Western 
Energy corporation LLC) 

12.08% 
(ถือหุน้โดย Banpu Investment 

(China) Co., Ltd.) 
109) PT. ITM Banpu Power  ITMBPP ลงทนุในธุรกิจพลงังาน

ไฟฟ้า 

70.00% 
(ถือหุน้โดย PT.Indo 

Tambangraya  Megah Tbk) 
30.00% 

(ถือหุน้โดย บมจ.บา้นป ูเพาเวอร)์ 

110) บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร ์จ ากดั  BLCP ผลิตและจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้า 

50.00% 
(ถือหุน้โดย บริษัท บา้นป ูโคล 

เพาเวอร ์จ ากัด) 
111) Hongsa Power Company Limited HPC ผลิตและจ าหน่าย

พลงังานไฟฟ้า 

40.00% 
(ถือหุน้โดย บริษัท บา้นป ู
เพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน)) 

112) Phu Fai Mining Company Limited PFMC Mining Concession 37.50% 
(ถือหุน้โดย บริษัท บา้นป ู
เพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน)) 

113) BPP Renewable Investment 
(China) Co., Ltd. 

BPPRIC ลงทนุในธุรกิจพลงังาน
ทดแทน 

100.00% 
ถือหุน้โดย บริษัท บา้นป ูเน็กซ ์

จ ากดั) 
114) Anqiu Huineng Renewable 

Energy Co., Ltd. 
Huineng ผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน

แสงอาทิตย ์
100.00% 

(ถือหุน้โดย BPP Renewable 
Investment (China) Co., Ltd.) 

115) Weifang Tian’en Jinshan 
Comprehensive Energy Co., Ltd. 

Jinshan ผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตย ์

100.00% 
(ถือหุน้โดย BPP Renewable 

Investment (China) Co., Ltd.) 
116) Dongping County Haoyuan Solar 

Power Generation Co., Ltd 
Haoyuan ผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน

แสงอาทิตย ์

100.00% 
(ถือหุน้โดย BPP Renewable 

Investment (China) Co., Ltd.) 
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บริษัท  ลักษณะธุรกิจ สัดส่วนการถือหุ้น 

117) Anqiu County Hui’en PV 
Technology Co., Ltd. 

Hui’en ผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตย ์

100.00% 
(ถือหุน้โดย BPP Renewable 

Investment (China) Co., Ltd.) 
118) Jiaxing Deyuan Energy-Saving 

Technology Co., Ltd. 
Jiaxing ผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน

แสงอาทิตย ์

100.00% 
(ถือหุน้โดย BPP Renewable 

Investment (China) Co., Ltd.) 
119) Feicheng Xingyu Solar Power PV 

Technology Co., Ltd. 
Xingyu ผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน

แสงอาทิตย ์
100.00% 

(ถือหุน้โดย BPP Renewable 
Investment (China) Co., Ltd.) 

120) Jiangsu jixin Electric Power Co., 
Ltd. 

Jixin ผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตย ์

100.00% 
(ถือหุน้โดย BPP Renewable 

Investment (China) Co., Ltd.) 
121) Banpu Power Trading G.K. BPPTGK Energy Trading 100.00% 

(ถือโดย Banpu Renewable 
Singapore Pte. Ltd.) 

122) BRE Singapore Pte. Ltd.  BRES Investment in 
renewable energy 
business 

100.00% 
ถือหุน้โดย บริษัท บา้นป ูเน็กซ ์

จ ากดั) 

123)  BPP Vinh Chau Wind Power 
Limited Liability Company 

BPPVC Wind Power 
Production, Power 
transmission and 
distribution 

100.00% 
(ถือโดย BRE Singapore Pte. 

Ltd.) 

124)  Banpu Japan K.K. BPJP Investment in and 
support for energy 
businesses including 
renewable energy 

100.00% 
(ถือหุน้โดย บริษัท บา้นป ูเน็กซ ์

จ ากดั) 

125)  บริษัท เพาเวอร ์เวียดนาม จ ากดั PV ลงทนุในธุรกิจพลงังาน 100.00% 
(ถือโดยบริษัท บา้นป ูโคล 

เพาเวอร ์จ ากัด) 
126)  Banpu Energy Australia Pty. Ltd. BEN Renewable Energy 100.00% 

(ถือหุน้โดย Banpu Australia 
Pty. Ltd.) 

127)  Airly Solar Pty Limited - Renewable Energy 100.00% 
(ถือโดย Centennial Energy 

Australia Pty Limited.) 
128)  Banpu Renewable Australia Pty. 

Limited 
BREN Renewable Energy 100.00% 

(ถือโดย บริษัท บา้นป ูเน็กซ ์
จ ากดั) 
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กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน (Energy Technology) ประกอบดว้ยบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่ม ดงันี ้

บริษัท  ลักษณะธุรกิจ สัดส่วนการถือหุ้น 

129) บริษัท บา้นป ูเน็กซ ์จ ากดั BNEXT ลงทนุในธุรกิจพลงังาน
ทดแทน 

50.00% 
(ถือหุน้โดย บริษัท บา้นป ูจ ากดั 

(มหาชน)) 
50.00% 

(ถือหุน้โดย บริษัท บา้นป ู
เพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน)) 

130) บริษัท บา้นป ูเน็กซ ์กรีน ลีสซิ่ง จ ากัด BNGL ลงทนุในธุรกิจพลงังาน
สะอาด พลงังาน
ทางเลือก 

100.00% 
(ถือโดยบจก. บา้นป ูเน็กซ)์ 

131) บริษัท บา้นป ู เอนเนอรจ์ี เซอรวิสเซส 
(ไทยแลนด)์ จ ากดั 

BEST ลงทนุในธุรกิจพลงังาน
ทดแทน 

100.00% 
(ถือหุน้โดย บจก.บา้นป ูเอ็นจิ

เนียริ่ง  
เซอรวิ์สเซส) 

132) Aura Land Development Pte. Ltd. ALD Investment in property 
for solar energy 
business 

75.00% 
(ถือหุน้โดย บจก. บา้นป ู 

เอนเนอรจ์ี  
เซอรวิ์สเซส (ไทยแลนด)์) 

133) Aizu Land Solar G.K. ALSGK Land owner of Solar 
project 

100.00% 
(ถือหุน้โดย Aura Land 

Development Pte. Ltd.) 
134) Hokkaido Solar Estate  HSEGK Land owner of Solar 

project 

60.00% 
(ถือหุน้โดย บจก. บา้นป ู 

เอนเนอรจ์ี  
เซอรวิ์สเซส (ไทยแลนด)์) 

135) Aizu Energy Pte. Ltd. AZE ลงทนุในธุรกิจพลงังาน
ทดแทน 

75.00% 
(ถือหุน้โดย บริษัท บา้นป ูเน็กซ ์

จ ากดั) 
136)  Banpu Renewable Singapore 

Pte. Ltd. 
BRS ลงทนุในธุรกิจพลงังาน

ทดแทน 

100.00% 
(ถือหุน้โดย บริษัท บา้นป ูเน็กซ ์

จ ากดั) 
137) Banpu Power Trading G.K. BPPTGK Energy Trading 100.00% 

(ถือโดย Banpu Renewable 
Singapore Pte. Ltd.) 

138) Digital Energy Solutions 
Corporation 

DESC Electricity sales and 
management 

49.00% 
(ถือโดย Banpu Renewable 

Singapore Pte. Ltd.) 
 

139) Global Engineering Co., Ltd. GE Electricity sales and 
resource aggregator 
of virtual power plant 

19.90% 
(ถือโดย Banpu Renewable 

Singapore Pte. Ltd.) 

140) BPIN Investment Company 
Limited 

BPINI ลงทนุในธุรกิจพลงังาน
ทดแทน 

100.00% 
(ถือหุน้โดย บริษัท บา้นป ูเน็กซ ์

จ ากดั) 
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บริษัท  ลักษณะธุรกิจ สัดส่วนการถือหุ้น 

141) บริษัท เออรเ์บิน โมบิลิตี ้เทค จ ากดั UMT ธุรกิจยานยนตไ์ฟฟ้า 30.66% 
(ถือหุน้โดย บริษัท บา้นป ูเน็กซ ์

จ ากดั) 

142) Sunseap Group Pte. Ltd. SSG Investment in 
renewable energy 
business 

38.46% 
(ถือโดย BPIN Investment Co., 

Ltd.) 

143) Durapower Holdings Pte. Ltd. 
 

DPH Manufacturing of 
Lithium-Ion Battery 
(LiB) for EV and 
Energy Storage 
System (ESS) 

47.68% 
(ถือโดย BPIN Investment Co., 

Ltd.) 

144) FOMM Corporation FOMM ธุรกิจยานยนตไ์ฟฟ้า 21.45% 
(ถือหุน้โดย บริษัท บา้นป ูเน็กซ ์

จ ากดั) 
 

145) บริษัท บา้นป ูอินโนเวชั่น แอนด ์เวน
เจอรส์ จ ากดั 

BIVTH การวิจยัและพฒันาดา้น
เทคโนโลยีเพื่อการ
เปลี่ยนแปลง 

100.00% 
(ถือหุน้โดย บริษัท บา้นป ูจ ากดั 

(มหาชน)) 

146) Banpu Innovation & Ventures 
(Singapore) Pte. Ltd. 

BIVSG Investment in 
research and 
development 
business 

100.00% 
(ถือหุน้โดย บริษัท บา้นป ูอิน

โนเวชั่น แอนด ์เวนเจอรส์ จ ากดั) 
 

147) Banpu Innovation & Ventures 
LLC 

BIVUS Research and 
development in 
disruptive technology 

100.00% 
(ถือหุน้โดย Banpu Innovation 
& Ventures (Singapore) Pte. 

Ltd.) 
 

148) G.E.P.P. SA-ARD Co., Ltd. GEPP ลงทนุในธุรกิจพลงังาน
สะอาด 

25.00% 
(ถือโดยบริษัท บา้นป ูเน็กซ ์

จ ากดั) 
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o นโยบายการแบ่งการด าเนินงานของบรษิัทในกลุ่ม 
บรษิัทฯ ด าเนินธุรกจิดา้นพลงังานครบวงจรตลอดห่วงโซ่ธุรกจิ ครอบคลมุตัง้แต่ธุรกิจจดัหาพลงังานตน้น า้ ธุรกิจ

ใหบ้รกิารขนส่งพลงังานกลางน า้ และธุรกิจผลิตและบรกิารพลงังานปลายน า้ โดยมีความมุ่งมั่นท่ีจะเป็นผูน้  าดา้นพลงังาน
แห่งเอเชียที่มุ่งมั่นพฒันานวตักรรม เทคโนโลยี และความยั่งยืน ตามวิสยัทศันข์ององคก์ร เพื่อส่งมอบพลงังานท่ีมั่นคงและ
เป็นมิตรต่อสิง่แวดลอ้มใหแ้ก่ทกุคนในภมูิภาค 

 

กลุ่มธุรกิจ 

แหล่งพลังงาน  

(Energy 
Resources) 

• ธุรกิจเหมือง (Mining Business) ธุรกิจหลกัของบรษิัทฯ ที่ด  าเนินการมาเกือบส่ีทศวรรษ 
มีฐานการผลิตอยู่ที่อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย จีน และแหล่งถ่านหินที่มองโกเลีย ถ่านหินท่ี
ผลิตได้จะถูกจ าหน่ายไปยังลูกค้าภาคอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็น
เชือ้เพลิงในภมูิภาคเอเชียและยโุรป  

• ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ (Gas Business) ธุรกิจส ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติจากชั้น
หินดินดาน โดยมีฐานการผลิตอยู่ในแหล่งมารเ์ซลลสั สหรฐัอเมรกิา ก๊าซธรรมชาติที่ผลิต
ได้จะถูกรวบรวมผ่านเครือข่ายขนส่งก๊าซธรรมชาติภายในประเทศ  (National Gas 
Pipeline) เพื่อจ าหน่ายใหแ้ก่ลกูคา้รายใหญ่และรายย่อยต่อไป 

• ธุรกิจอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง  

เพื่อเสริมสรา้งความมั่นคงในห่วงโซ่ธุรกิจและเพิ่มความหลากหลายของผลิตภณัฑต์าม
ความตอ้งการของลกูคา้ นอกจากการธุรกิจถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ บรษิัทฯ ยงัด าเนิน
ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการจัดหาพลังงาน อาทิ การตลาด การคา้ โลจิสติกส ์การจัดหา
เชือ้เพลิง และสายส่ง 

กลุ่มธุรกิจผลติ
พลังงาน (Energy 
Geneartion) 

• ธุรกิจไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงพืน้ฐาน (Conventional Power Plant) ธุรกิจที่เนน้การน า
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาใชเ้พื่อส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าใหม้ีคุณภาพและมั่นคง  เช่น 
เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด (Clean Coal Technology) และเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสงู
และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม (High Efficiency Low Emission: HELE) ปัจจุบันบริษัทฯ 
ลงทุนในโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื ้อเพลิงในไทย สปป.ลาว และจีน ทั้งนีโ้รงไฟฟ้า
พลงังานความรอ้นร่วมในจีนยงัเพิ่มความหลากหลายของผลิตภณัฑ์   ดว้ยการจ าหน่าย
ไอน า้และน า้เย็นใหล้กูคา้บรเิวณรอบโรงไฟฟ้าอีกดว้ย  

• ธุรกิจไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน  (Renewable Based Power Plant) ธุรกิจ
พลงังานที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและช่วยตอบสนองสงัคมคารบ์อนต ่า  ปัจจุบนับริษัทฯ 
ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยท์ั้งในจีน ญ่ีปุ่ นและเวียดนาม ซึ่งส่วนหนึ่งอยู่
ระหว่างขัน้ตอนการก่อสรา้ง     
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กลุ่มธุรกิจ
เทคโนโลยี
พลังงาน (Energy 
Technology) 

• ธุรกิจระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติยบ์นหลังคาและลอยน ้า 

ธุรกิจใหบ้รกิารวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบครบวงจร ปัจจบุนัมีการ
ใหบ้ริการในไทยและสิงคโปร ์เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้รายย่อยและภาค
ธุรกิจในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท้ี่ตอ้งการพลงังานสะอาดและผสานเทคโนโลยีที่ทนัสมยั 

• ธุรกิจระบบกักเก็บพลังงาน 

ธุรกิจระบบจัดเก็บพลังงานและระบบไฟฟ้าส ารอง เพื่อตอบสนองความต้องการใช้
พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุ ของภาคอุตสาหกรรม รวมถึงแบตเตอรี่ส  าหรบัยาน
ยนตไ์ฟฟ้า ปัจจบุนัมีฐานการผลิตแบตเตอรี่อยู่ในจีน 

• ธุรกิจเมืองอัจฉริยะ 

ธุรกิจใหบ้ริการในการเชื่อมโยงเทคโนโลยีการจดัการดา้นพลงังานท่ีสะอาดและยั่งยืนกบั
เครือข่ายด้านการบริหารจัดการเมืองและผังเมือง เพื่อตอบสนองความต้องการใช้
พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพของภาคเอกชนและชมุชนเมือง  

• ธุรกิจรถยนตไ์ฟฟ้า 
ธุรกิจออกแบบและผลิตยานยนตไ์ฟฟ้า ซึ่งเป็นธุรกิจที่ต่อยอดจากการลงทุนในธุรกิจผลิต
แบตเตอรี่  เพื่อรองรบัรูปแบบการใชพ้ลงังานสะอาดที่จะเกิดขึน้ในอนาคต   

• ธุรกิจซือ้ขายพลังงาน 
ธุรกิจซือ้ขายไฟฟ้าผ่านโครงข่ายระบบดิจิทัล เพื่อรองรบัรูปแบบการใชไ้ฟฟ้าในอนาคต
อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจบุนัมีการลงทนุในญ่ีปุ่ น 
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โครงสร้างกลุ่มบ้านปู 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563  

(ส่วนที่ถือหุน้ทางตรงและทางออ้มเกินกว่ารอ้ยละ 10 ขึน้ไป)  
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2.   ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

โครงสร้างรายได ้
ในระยะ 3 ปีทีผ่่านมา ส าหรับสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 

o บริษัท บ้านปู จ ากดั (มหาชน)      

ผลิตภณัฑห์รือบริการ ด าเนินการ 
โดย 

% 
การถือหุน้
ของบริษัท 

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 
รายได ้

(ลา้นเหรียญ
สหรฐัฯ) 

% 
 

รายได ้
(ลา้นเหรียญ
สหรฐัฯ) 

% 
 

รายได ้
(ลา้นเหรียญ
สหรฐัฯ) 

% 
 

รายไดจ้ากการขาย:         
1. ถ่านหินน าเขา้ Banpu - 45.82 95.30 52.76 95.27 61.69 100.00 
2. รายไดอ้ื่น Banpu - 2.26 4.70 2.62 4.73 - - 

รวมรายไดจ้ากการขาย   48.08 100.00 55.38 100.00 61.69 100.00 

o บริษัท บ้านปู จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

ผลิตภณัฑห์รือบริการ ด าเนินการ 
โดย 

% 
การถือหุน้
ของบริษัท 

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 
รายได ้

(ลา้นเหรียญ
สหรฐัฯ) 

% 
 

รายได ้
(ลา้นเหรียญ
สหรฐัฯ) 

% 
 

รายได ้
(ลา้นเหรียญ
สหรฐัฯ) 

% 
 

รายไดจ้ากการขาย – ในประเทศ:         
1. ถ่านหินในประเทศไทย/น าเขา้ Banpu - 45.82 2.01 52.76 1.91 61.69 1.77 
 BMC 99.99 25.64 1.12 39.89 1.45 44.36 1.27 
2. ถ่านหินในอินโดนีเซีย Indominco 67.13 53.79 2.36 65.27 2.37 91.27 2.62 
 Bharinto 67.13 40.29 1.77 17.13 0.62 30.77 0.88 
 Trubaindo 67.13 89.51 3.92 99.73 3.61 74.96 2.15 
 Jorong 67.13 19.10 0.84 26.22 0.95 16.64 0.48 
3. ถ่านหินในออสเตรเลีย CEY 100.00 495.13 21.69 332.37 12.05 522.01 14.99 
4. ซือ้ขายถ่านหินในจีน  
        

BST 
BBET 

100.00 
100.00 

17.14 
4.60 

0.75 
0.20 

13.23 
- 

0.48 
- 

- 
- 

- 
- 

5. ก๊าซธรรมชาติในสหรฐัอเมริกา BNAC 100.00 120.45 5.28 104.48 3.79 143.73 4.13 
6. ธุรกิจไฟฟ้าในจีน BIC 78.57 169.72 7.44 154.14 5.59 174.04 5.00 
 BBET 100.00 26.67 1.17 - - - - 
7. รายไดอ้ื่น   87.32 3.82 122.39 4.44 165.98 4.77 
รวมรายได้จากการขาย - ในประเทศ 1,195.18 52.37 1,027.61 37.25 1,325.45 38.06 
รายไดจ้ากการขาย – ต่างประเทศ:         
ถ่านหินขายระหว่างประเทศ Indominco 67.13 418.04 18.31 646.23 23.42 775.55 22.28 
 Kitadin 67.13 9.45 0.41 15.04 0.55 95.73 2.75 
 Bharinto 67.13 195.38 8.56 263.45 9.55 241.53 6.94 
 Trubaindo 67.13 248.62 10.88 374.59 13.58 498.37 14.32 
 Jorong 67.13 11.81 0.52 21.87 0.79 16.85 0.48 

 
CEY 100.00 202.60 8.88 362.08 13.12 491.91 14.13 
BMC 99.99 - - - - 36.05 1.04 

 BMS 100.00 1.55 0.07 48.35 1.75 - - 
รวมรายไดจ้ากการขาย – ต่างประเทศ 1,087.45 47.63 1,731.61 62.75 2,155.99 61.94 
รวมรายได้จากการขาย 2,282.63 100.00 2,759.22 100.00 3,481.44 100.00 
ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน) จากเงินลงทนุในบริษัทร่วมตามวิธี 
ส่วนไดเ้สีย 135.33  205.85  263.66  
รวมรายได้ 2,417.96  2,965.07  3,745.10  

  หมายเหต ุ:  1.   รายไดอ่ื้น ประกอบดว้ย บริการอื่นๆ 
2.   บริษัทฯ มิไดร้บัรูร้ายไดจ้ากธุรกิจไฟฟ้าในส่วนของรายไดจ้ากการขาย ที่มีสดัส่วนการถือหุน้ที่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50  
3. หลกัในการจดัท าขอ้มลูที่แสดงขา้งตน้เป็นไปตามหลกัการบญัชีที่รบัรองทั่วไปซึ่งมีการตดัรายการระหว่างกนั ตวัเลขที่แสดง

นัน้มิควรกระทบยอดกบังบการเงินตามกฏหมายของแต่ละภมิูภาค 
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2.1  ลักษณะผลิตภัณฑห์รือบริการ 

กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน (ENERGY RESOURCES) 

1. ธุรกิจถ่านหนิ (Coal Business) 
ถ่านหินเป็นเชือ้เพลงิแข็ง โดยทั่วไปมีสีเขม้ตัง้แต่สีน า้ตาลถงึด าสนทิ  กระบวนการผลิตถา่นหินจะเริ่มจากการส ารวจ
หาแหล่งถา่นหินท่ีมีศกัยภาพในเชิงพาณิชย ์ท าการผลิต (ขดุและขน)  การคดัเลือกถ่านหิน  การน าถ่านหินท่ีไดม้าบด
ใหม้ีขนาดและคณุภาพตรงตามที่ลกูคา้ตอ้งการ และกองเก็บไวท้ี่เหมืองเพื่อรอส่งมอบใหล้กูคา้ต่อไป 

เหมืองถ่านหนิในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ปี 2563 มีการผลิตรวม 18.4  ลา้นตนั ประกอบดว้ย 

1)  เหมืองอินโดมินโค (Indominco) ด าเนินการโดย PT. 
Indominco Mandiri   ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยที่ ITM ถือหุน้
อยู่รอ้ยละ 100.00  ตัง้อยูใ่นอ าเภอบอนตงั จงัหวดักาลิ
มนัตนัตะวนัออก  (Bontang, East Kalimantan 
Province) มีปรมิาณถ่านหินส ารอง (Reserves) 37.8 
ลา้นตนั  วิธีการท าเหมืองแบบเปิด (open-pit mine) ปี 
2563 มีปรมิาณการผลิต  9.0  ลา้นตนั 
ทัง้นีเ้หมืองอินโดมินโคมีทา่เรือบอนตงัที่สามารถรองรบั
การขนถา่ยถา่นหินออกจากประเทศอินโดนีเซีย 

 

2)  เหมืองทรูบาอินโด (Trubaindo) ด าเนินการโดย PT. 
Trubaindo Coal Mining ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยที่ ITM ถือ
หุน้อยู่รอ้ยละ 100.00  ตัง้อยู่ในอ าเภอกไูตตะวนัตก  
จงัหวดักาลิมนัตนัตะวนัออก  (West Kutai, East 
Kalimantan) มีปรมิาณถ่านหินส ารอง (Reserves) 
39.2 ลา้นตนั     วธีิการท าเหมอืงแบบเปิด (open-pit 
mine) ปี 2563  มีปรมิาณการผลิต  4.2  ลา้นตนั 

 

3) เหมืองถ่านหินบารินโต (Bharinto)  ด าเนินการโดย 
PT.Bharinto Ekatama ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยที่ ITM ถือหุน้
อยู่รอ้ยละ 100.00  ตัง้อยู่ในเขตรอยต่อของอ าเภอบาริ
โต เหนือ  จังหวัดกาลิมันตันกลาง (North Barito, 
Central Kalimantan) กับอ าเภอกูไตตะวันตก จังหวัด
กาลิมนัตนัตะวนัออก (West Kutai, East Kalimantan) 
ต่อเนื่องกับแหล่งถ่านหินทรูบาอินโด (Trubaindo) มี
ปริมาณถ่านหินส ารอง (Reserves) 146.0 ล้านตัน     
วิธีการท าเหมืองแบบเปิด (open-pit mine) ปี 2563 มี
ปรมิาณการผลิต  2.7  ลา้นตนั 

 



หนา้ 40 

 

 

4) เหมืองโจ-รง่ (Jorong) ด าเนินการโดย PT. Jorong 
Barutama Greston (Jorong)   ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยที่ 
ITM ถือหุน้อยู่รอ้ยละ 100.00   ตัง้อยู่บรเิวณอ าเภอตา
นาหล์าอทุ จงัหวดักาลิมนัตนัใต ้(Tanah Laut, South 
Kalimantan Province)  มีปรมิาณถา่นหินส ารอง 
(Reserves) 9.0 ลา้นตนั  วธีิการท าเหมืองแบบเปิด 
(open-pit mine) ปี 2563 มีปรมิาณการผลิต  1.2  
ลา้นตนั 

 
 
5) เหมืองคิทาดิน (Kitadin) ด าเนินการโดย PT. Kitadin 

ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยที่ ITM ถือหุน้อยู่รอ้ยละ 100.00 
ตัง้อยูใ่นอ าเภอบอนตงั     และอ าเภอกไูตการต์าเนอ
การา จงัหวดักาลิมนัตนัตะวนัออก (Bontang and 
Kutaikartanegara, East Kalimantan) มีปรมิาณถ่าน
หินส ารอง (Reserves) 1.8 ลา้นตนั  วิธีการท าเหมือง
แบบเปิด (open-pit mine) ปี 2563 มีปรมิาณการผลิต  
1.2  ลา้นตนั 

 
 
6) โครงการเหมืองถ่านหิน TIS  ด าเนินการโดย PT. Tepian Indah Sukses ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยที่ ITM ถือหุน้อยู่รอ้ย

ละ 100.00 ตัง้อยูใ่นเขตตะวนัออกของกาลิมนัตนั มีปรมิาณถ่านหินส ารอง (Reserves) 5 ลา้นตนั     วิธีการท า
เหมืองแบบเปิด (open-pit mine)  

 
7) โครงการเหมืองถ่านหิน NPR  ด าเนินการโดย PT. Nusa Persada Resources ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยที่ ITM ถือหุน้อยู่

รอ้ยละ 100.00 ตัง้อยูใ่นเขตตอนกลางของกาลิมนัตนั  มีปรมิาณถ่านหินส ารอง (Reserves) 77.4 ลา้นตนั     
วิธีการท าเหมืองแบบเปิด (open-pit mine) คาดวา่จะเริ่มด าเนินการผลิตไดใ้นปี  
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เหมืองถ่านหนิในประเทศออสเตรเลีย   

Centennial เป็นหนึง่ในผูด้  าเนินการเหมอืงถา่นหินใตด้ินในรฐั New South Wales การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถา่น
หินในรฐั New South Wales ใชถ้่านหินท่ีผลิตและจ าหน่ายขึน้โดย Centennial ทรพัยสิ์นหลกัที่ใชใ้นการประกอบ
ธุรกิจของ Centennial ประกอบดว้ยกรรมสิทธ์ิในการด าเนินธุรกจิเหมืองถา่นหินในภาคเหนือและภาคตะวนัตกของรฐั 
New South Wales ในปี 2563 มปีรมิาณการผลิตรวม 12.4 ลา้นตนั ประกอบดว้ยเหมืองดงัต่อไปนี ้
 
1) เหมือง Airly  

เหมือง Airly ซึง่บรษิัทฯ ถือหุน้อยู่รอ้ยละ 100  ตัง้อยู่ใกลเ้มือง 
Lithgow ในเขตถ่านหินดา้นตะวนัตกของรฐั New  South Wales มี
ปรมิาณถา่นหินส ารอง (Reserves) 25.06 ลา้นตนั ปี 2563 มี
ปรมิาณการผลิต  1.5 ลา้นตนั เหมือง Airly ใชเ้ทคโนโลยีการท า
เหมืองใตด้ิน  แบบ continuous miner   
 

2) เหมือง Angus Place  

เหมือง Angus Place ซึง่บรษิัทฯ ถือหุน้อยู่รอ้ยละ 100   ตัง้อยูใ่นเขต
ถ่านหินตะวนัตกของรฐั New South Wales  มีปรมิาณถา่นหินส ารอง 
(Reserves) 53.00 ลา้นตนั   ตัง้แต่สิน้เดือนกมุภาพนัธ ์2558  เป็น
ตน้ไป เหมืองไดเ้ขา้สู่การพกัการผลิต (Care & Maintenance) เพื่อ
น าเครื่องจกัรและบคุลากรมาขยายการผลิตที่เหมือง Springvale 
และจะกลบัมาด าเนินการผลิตที่เหมือง Angus Place อีกครัง้
ภายหลงั  

 
3) เหมือง Springvale   

เหมือง Springvale  ซึง่บรษิัทฯ ถือหุน้อยู่รอ้ยละ 100   ตัง้อยูใ่นเขต
ถ่านหินตะวนัตกของรฐั New South Wales  มีปรมิาณถา่นหินส ารอง 
(Reserves) 18.89 ลา้นตนั  ปี 2563 มีปรมิาณการผลิต  2.9 ลา้นตนั  
เหมือง Springvale ใชเ้ทคโนโลยีการท าเหมืองใตด้ินแบบ Longwall 
Mining  
เหมือง Angus Place และเหมือง Springvale ผลิตถ่านหินท่ีใชเ้ป็น      
เชือ้เพลงิ ใหค้วามรอ้นส าหรบัตลาดทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
และมีสายพานส าหรบัขนส่งถา่นหินไปยงัลกูคา้ (โรงไฟฟา้)   ใน
ประเทศโดยเฉพาะ  โดยมี Lidsdale Sliding ที่ไดร้บัการขยายก าลงั
การขนส่งแลว้เพื่อใหส้ามารถรองรบัปรมิาณการส่งออกถา่นหินที่
เพิ่มขึน้ต่อไป 
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4) เหมือง Charbon  

เหมือง Charbon เป็นกจิการรว่มคา้ (Joint Venture) 
ระหว่าง Centennial (รอ้ยละ 95) และ SK Energy 
Australia Pty Ltd. (รอ้ยละ 5) ตัง้อยู่ที่เมือง Kandos ใน
เขตถา่นหินตะวนัตกของรฐั New South Wales ปี 2558 
เป็นปีสดุทา้ยในการด าเนินการผลิต ต่อจากนัน้เหมือง 
Charbon ไดเ้ขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟสูภาพพืน้ท่ีภายหลงั
การท าเหมือง  

 

5) เหมือง Clarence 

เหมือง Clarence เป็นกจิการรว่มคา้ (Joint Venture) 
ระหว่าง Centennial (รอ้ยละ 85) และ SK Energy  
Australia Pty Ltd. (รอ้ยละ 15) บรหิารงานโดย 
Centennial เหมือง Clarence ตัง้อยู่ใกลเ้มือง Lithgow ใน
เขตถา่นหินตะวนัตก รฐั New South Wales มีปรมิาณถา่น
หินส ารอง (Reserves) 31.76 ลา้นตนั ปี 2563 มีปรมิาณ
การผลิต  2.1 ลา้นตนั  

เหมือง Clarence เป็นเหมืองใตด้ินแบบ Continuous 
Mining ที่มีประสิทธิภาพสงู นอกจากนี ้ Clarence เป็น
เหมืองที่เนน้การส่งถ่านหินออกไปต่างประเทศ ผ่านท่าเรอื 
Kembla เป็นหลกั  

 

6) เหมือง Mandalong 

เหมือง Mandalong บรษิัทฯ ถือหุน้อยู่รอ้ยละ 100 ตัง้อยู่
ใกลเ้มือง Morisset รฐั New South Wales มีปรมิาณถ่าน
หินส ารอง (Reserves) 56.63 ลา้นตนั  ปี 2563 มีปรมิาณ
การผลิต  5.2 ลา้นตนั เหมือง Mandalong เป็นเหมืองใต้
ดินแบบ Longwall Mining มีก าลงัการผลิตสงู สามารถขดุ
ชัน้ถ่านหินความหนากวา่ 5 เมตร โดยถ่านหินท่ีผลิตไดจ้ะ
ใชส้ าหรบัตลาดภายในประเทศและเพื่อการส่งออกผ่าน
ท่าเรือ Newcastle 
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7) เหมือง Myuna 

เหมือง Myuna ซึง่บรษิัทฯ ถือหุน้อยู่รอ้ยละ 100 ตัง้อยู่
บรเิวณทะเลสาบ Macquarie ในเขตถา่นหินนิวคาสเซิล
ของรฐั New South Wales มีปรมิาณถา่นหินส ารอง
(Reserves) 34.42 ลา้นตนั ปี 2563 มีปรมิาณการผลิต 
1.0 ลา้นตนั ใชว้ิธีการท าเหมืองใตด้ินแบบ Continuous 
Mining ใชส้ายพานส าหรบัล าเลียงถ่านหินใหล้กูคา้หลกั
โดยตรงซึง่อยูใ่นบรเิวณใกลเ้คียง 
  

8) Northern Coal Services (NCS) 

Northern Coal Services เป็นโรงลา้งถา่นหิน  ตัง้อยู่ใน
เขตถา่นหินนิวคาสเซิลของรฐั New South Wales 
เนื่องจากที่ตัง้อยูใ่กลท้่าเรือ Newcastle  NCS ลา้งถ่าน
หินที่ใชเ้ป็นเชือ้เพลิงใหค้วามรอ้น และถ่านหินโคก้
ประเภท Semi-Soft ที่ขดุขึน้จากเหมืองต่างๆ เพื่อเตรยีม
ส าหรบัการส่งต่อไปยงัตลาดในประเทศและตา่งประเทศ 
การเชื่อมต่อกบัรถไฟรางคู่ท  าใหก้ารขนส่งสินคา้ไปยงั
ท่าเรือขนส่งถา่นหิน Newcastle เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและรวดเรว็  
Northern Coal Services มีก าลงัการผลิตประมาณ 4 ลา้นตนัต่อปี  และมีเสน้ทางล าเลียงที่ใชส้  าหรบัส่งออกและ
จดัส่งไปที่ลกูคา้ในประเทศโดยเฉพาะ 
 

โครงการในอนาคต 
1. Newstan Extension 
 โครงการ Newstan Extension เป็นโครงการส ารวจและศกึษาความเป็นไปไดข้องการใชป้ระโยชนโ์ครงสรา้ง

พืน้ฐานของจากเหมืองที่มีอยู่ เพื่อขยายปรมิาณส ารองถา่นหินและก าลงัการผลิต ปัจจบุนัอยู่ระหว่างการท า 
Feasibility Study ถ่านหินส ารองที่มีคณุสมบตัิของถา่นหินโคก้ประเภท Semi-Soft  

2. Mandalong Southern Extension 
 โครงการ Mandalong South เป็นส่วนต่อขยายจากเหมือง Mandalong ปัจจบุนั  ขณะนีอ้ยู่ในระหว่างการเจาะ

ส ารวจเพื่อศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการเป็นเวลา 2 ปี การวางแผนเหมืองจะถกูออกแบบใหม้ีประสิทธิภาพ
โดยการเชื่อมรวมกบัเหมือง Mandalong ในปัจจบุนั 

3. Neubeck 
 โครงการเหมือง Neubeck อยู่ในเขตตะวนัตกของรฐั New South Wales ใกลก้บัโรงไฟฟ้าที่เป็นลกูคา้ในประเทศ

คณุภาพถ่านหิน สามารถใชไ้ดก้บัตลาดในประเทศและส าหรบัการส่งออก การส่งออกถ่านหินจะถกูส่งไปยงั
ท่าเรือ Kembla ขณะนีอ้ยู่ระหวา่งการพฒันาเป็นเหมืองเปิด (Open-cut Mining) 
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o การลงทนุเหมืองถ่านหนิในสาธารณรัฐประชาชนจนี 

1. เหมือง Gaohe (เกาเหอ)  โดย  BP Overseas 
Development  Co., Ltd. (ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ) 
ถือหุน้ใน Asian American Coal Inc. (AACI) รอ้ยละ 
100 บรษิัท AACI จดัตัง้ขึน้เพื่อด าเนินธุรกิจพฒันาและ
รว่มลงทนุในธุรกิจเหมืองถ่านหินในสาธารณรฐัประชาชน
จีน กบั Shanxi Lu’an Mining Industry (Group) Co., 
Ltd. ซึ่งเป็นผูผ้ลิตถา่นหินรายใหญ่ในสาธารณรฐั
ประชาชนจีน 
รว่มจดัตัง้บรษิัท Shanxi Gaohe Energy Co., Ltdโดยถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 45 และ 55 ตามล าดบั 
เหมือง Gaohe เป็นเหมืองใตด้ินแบบ Longwall Mining ตัง้อยูใ่นมณฑลซานซี (Shanxi)  มีปรมิาณส ารอง 
ถ่านหิน (Reserves) 117.4 ลา้นตนั  ปี 2563  มีปรมิาณการผลิต 8.1 ลา้นตนั   

 
2. เหมือง Hebi (เฮ่อป้ี) โดย Banpu Mineral Company 

Limited (ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ)  ไดร้ว่มทนุกบั Hebi 
Coal and Electricity Co., Ltd. โดยถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 
40 และ 60 ตามล าดบั  จดัตัง้บรษิัท Hebi Zhong Tai 
Mining Co., Ltd. (HZTM)  เพื่อด าเนินธุรกิจการผลิตและ
จ าหน่ายถา่นหินจากเหมือง Hebi ตัง้อยู่ในมณฑลเหอหนาน 
(Henan) เป็นเหมืองใตด้ินแบบ Longwall Mining มีปรมิาณ
ส ารองถา่นหิน (Reserves) 14.5 ลา้นตนั  ปี 2563 มีปรมิาณการผลิต 1.2 ลา้นตนั   

 
 
แหล่งถ่านหนิในประเทศมองโกเลีย 

 ประเทศมองโกเลียมแีหล่งส ารองถ่านหินขนาดใหญ่ที่มีโอกาสที่จะพฒันาเป็นแหล่งส่งออกถา่นหินที่ส  าคญัใน
อนาคต มีพรมแดนอยูต่ิดกบัสหพนัธรฐัรสัเซียและสาธารณรฐัประชาชนจีน ซึง่เป็นประเทศที่มีอตุสาหกรรมหนกัที่มี
การใชถ้า่นหินมากเป็นอนัดบัตน้ๆ ของโลก บรษิัทฯ มีแหล่งถ่านหิน ครอบคลมุพืน้ท่ี South Gobi, Middle Gobi และ
ภาคตะวนัตกของประเทศ ซึ่งประกอบดว้ยโครงการหลกัๆ ที่อยู่ระหว่างการศกึษาเพื่อการพฒันา 3  โครงการ ดงันี ้

 

1. Tsant Uul 

โครงการ Tsant Uul ตัง้อยู่ที่จงัหวดั South Gobi ทางทิศใตข้องประเทศมองโกเลีย ใกลพ้รมแดนของจีน (เขต
ปกครองตนเอง จงัหวดั Inner Mongolia) ไดร้บัประทานบตัรในปี 2554 มีอายปุระทานบตัร 30 ปี ปัจจบุนั
โครงการอยู่ระหว่างการพฒันาและศกึษาความเป็นไปไดใ้นการเพิ่มมลูค่าของถา่นหินท่ีมีอยู ่ เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของตลาดในประเทศจีน  
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โดยไดม้ีการติดตัง้เตาทดลอง (Pilot Plant) ในโครงการน ารอ่ง
เสรจ็เรียบรอ้ยแลว้  ในขบวนการผลิตจะเป็นการแยกน า้มนัทาร์
ออกจากถา่นหิน (Coal to coal tar) ซึง่จากการทดลองเบือ้งตน้
สามารถผลิตน า้มนัทารไ์ดป้รมิาณรวม 5,000 ลิตร ซึง่เป็นการ
ยืนยนัวา่ถ่านหินจากแหล่ง Tsant Uul สามารถแยกน า้มนัทาร์
ออกมาได ้ รวมทัง้ก าลงัศกึษาความเป็นไปไดใ้นการเพิม่มลูคา่
ของน า้มนัทาร ์ถา่นชาร ์(Charcoal) และแก๊สที่ไดจ้ากกระบวนการผลิตเพื่อเตรียมส าหรบัการผลิตในเชงิพาณิชย์
ในล าดบัต่อไป ในปี 2562  ท าการศกึษาความเป็นไปไดด้า้นวิศวกรรมการการผลิตและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ใน
การเปล่ียนน า้มนัทารถ์่านหินใหเ้ป็นเคมีภณัฑท์ี่เหมาะสม รวมทัง้ท าการศกึษาความตอ้งการของเคมีภณัฑ์
ดงักล่าวทัง้ ในประเทศมองโกเลีย และสาธารณรฐัประชาชนจีน  
ส าหรบัปี 2563 ด าเนินการศกึษาทางดา้นวิศวกรรมและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง  นอกจากนีย้งัศกึษาทางดา้น
คณุสมบตัิทางเคมีและกายภาพเชิงลกึที่เหมาะสมของน า้มนัทารแ์ละถ่านชาร ์ ที่จะสามารถน ามาพฒันาเป็น
เคมีภณัฑท์ี่มมีลูค่าและเป็นท่ีตอ้งการของตลาดควบคู่กนัไป 

 
 2. Altai Nuurs 

โครงการ Altai Nuurs ตั้งอยู่ ที่ จังหวัด  Gobi Altai ทางทิศ
ตะวันตกของประเทศมองโกเลีย มีถ่านหินทั้งประเภท Coking 
coal และ  Thermal coal  บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติ เปล่ียน
สถานะจากอาชญาบัตรส ารวจแร่เป็นประทานบตัรแลว้   ในปี 
2560 ไดท้ าการศึกษาและยื่นขออนุมตัิรายงานการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการท าเหมือง โดยไดร้บัอนมุตัิ
จากหน่วยงานราชการที่เก่ียวขอ้งเรียบรอ้ยแลว้ ในปี 2562  ยังไดท้ าการส ารวจเพิ่มเติม ถึงศักยภาพของสินแร่
อื่นๆ ในพืน้ที่ประทานบัตร  ส าหรับปี 2563 บริษัทฯ ได้ด  าเนินการจัดการดูแลความเรียบรอ้ยในส่วนของ
ใบอนญุาตและประทานบตัรต่างๆ ท่ีมีอยู่ภายใตร้ะเบียบขอ้บงัคบัทางกฎหมายของประเทศมองโกเลีย 

 

3. Unst Khudag 

โครงการ Unst Khudag ตั้งอยู่ที่ จังหวัด Central Gobi ทาง
ตอนกลางของประเทศมองโกเลีย โดยมีถ่านหินประเภท 
Thermal coal ไดร้บัการอนุมัติเปล่ียนสถานะจากอาชญาบัตร
ส ารวจแร่เป็นประทานบัตรแลว้ มีอายุประทานบัตร 30 ปี และ
สามารถต่ออายปุระทานบตัรไดเ้มื่อหมดอายุ 

ในปี 2560 ไดร้บัอนมุตัิรายงานการศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการท าเหมืองจากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง
เรียบรอ้ยแลว้ รวมทัง้ศึกษาปริมาณส ารองน า้ดิบเพื่อใชใ้นโครงการ นอกจากนีปี้ 2562  ยงัไดท้ าการศกึษาความ
เป็นไปไดเ้บือ้งตน้ทางดา้นวิศวกรรมการผลิตและเทคโนโลยีที่เหมาะสม และตน้ทนุการผลิตในการเปล่ียนถ่านหิน
ใหเ้ป็นเคมีภณัฑแ์ละพลงังานไฟฟ้า รวมถึงไดศ้ึกษาท าการศึกษาตลาดของเคมีภณัฑ์ ทัง้ในประเทศมองโกเลีย 
และสาธารณรฐัประชาชนจีน ส าหรบัในปี 2563 ไดด้  าเนินการศึกษาทางดา้นวิศกรรมการผลิตและเทคโนโลยีที่
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เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง และโครงการยงัไดเ้ริ่มท าการศกึษาเพิ่มเติมเบือ้งตน้เก่ียวกับเทคโนโลยีในการเพิ่มมลูค่า
ผลิตภณัฑ ์โดยน าประโยชนจ์ากถ่านหินไปใชเ้ป็นเชือ้เพลิงในกระบวนการผลิต โดยมุ่งเนน้การส่งออกผลิตภณัฑ์
สู่ตลาดสาธารณรฐัประชาชนจีน 

 

2. ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ (Gas Business) 

 ก๊าซธรรมชาติเป็นแหล่งเชือ้เพลิงที่ส  าคญัในการผลิตกระแสไฟฟ้าและใหค้วามรอ้น โดยก๊าซธรรมชาตจิะถกูเก็บกกั
ไวใ้ตด้ินในชัน้หิน การท่ีจะไดม้าซึ่งก๊าซธรรมชาตินัน้จะประกอบดว้ยกระบวนการเจาะส ารวจและผลิตที่ตอ้งอาศยัความ
ช านาญและเทคโนโลยีที่ซบัซอ้น เพื่อที่จะท าใหไ้ดม้าซึ่งก๊าซธรรมชาติที่มีคณุภาพก่อนที่จะส่งต่อไปยงัภาคอตุสาหกรรม
และครวัเรือนที่เก่ียวขอ้งผา่นทางระบบท่อต่อไป 

 
1.  การลงทนุในธุรกิจก๊าซธรรมชาติทีแ่หล่ง Marcellus ในสหรัฐอเมริกา 

 บรษิัทฯ ไดเ้ริ่มลงทนุในธุรกิจก๊าซธรรมชาติในสหรฐัอเมรกิาในปี 2559  โดยไดเ้ลือกเขา้ลงทนุในธุรกิจแหล่งพลงังาน
ผ่านกองทนุท่ีไดร้บัการจดัตัง้ โดยมีแนวทางการลงทนุในสินทรพัยท์ี่มีความเส่ียงต ่า แตใ่หไ้ดร้บัผลตอบแทนการลงทนุท่ี
ดีในอนาคต ซึ่งลงทนุในแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติจากหินดินดาน (Shale Gas) ที่ตัง้อยูใ่นทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของ
แหล่ง Marcellus มลรฐัเพนซิลเวเนีย  โดยที่แหล่งดงักล่าวเป็นแหล่งที่มีตน้ทนุการผลิตต ่าในขณะที่มีปรมิาณส ารองก๊าซ
ธรรมชาติใหญ่ที่สดุของสหรฐัอเมรกิา โดยมีแหล่งก๊าซธรรมชาตดิงันี ้

  
แหล่งก๊าซธรรมชาติ Chaffee Corners 

 บรษิัทฯ ไดเ้ขา้ลงทนุในแหล่งก๊าซธรรมชาติ Chaffee Corners ในเดือนมีนาคม 2559 โดยเป็นการเขา้ซือ้สดัส่วนใน
สญัญารว่มส ารวจ (JEA) รอ้ยละ 29.4 ผ่านกองทนุและจะถือสิทธิรว่มกบัผูร้ว่มลงทนุอีกสองราย โดยหน่ึงในนัน้คือบรษิทั 
Repsol ที่ถือครองสิทธิรอ้ยละ 65.4 โดยท าหนา้ที่เป็นผูด้  าเนินการผลิตก๊าซธรรมชาติภายใตส้ญัญารว่มส ารวจและหนา้ที่
ในการขายใหก้บัผูร้บัซือ้ในประเทศเพื่อใชใ้นอตุสาหกรรมการผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นหลกั ตามสดัส่วนการถือครองผ่าน
กองทนุท่ีจดัตัง้โดยบรษิัทฯ  
 

       
 

 
แหล่งก๊าซธรรมชาติ NEPA Corners-1 และ NEPA Corners-2 
 บรษิัทฯ ไดท้ าการลงทนุมลูค่าประมาณ 63 ลา้นเหรียญสหรฐัในแหล่งก๊าซธรรมชาติ NEPA Corners-1 ในเดือน
มกราคม 2560 โดยเป็นการเขา้ซือ้สดัส่วนในฐานะผูร้ว่มลงทนุในสญัญารว่มด าเนินงาน (JOA) รอ้ยละ 10.24 ผ่านกองทนุ 
ซึ่งสินทรพัยด์งักล่าวเป็นทรพัยสิ์นท่ีไดม้ีการด าเนินงานผลิตอยูก่่อนแลว้ ซึ่งต่อมาบรษิัทฯ ไดเ้ขา้ซือ้สดัส่วนเพิม่ในเดือน
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มีนาคม 2560 ภายใตแ้หล่งก๊าซธรรมชาติ NEPA Corners-2 ดว้ยมลูค่า 15.75 ลา้นเหรยีญสหรฐั ท าใหบ้รษิัทฯ มีสดัส่วน
ในสญัญารว่มด าเนินงานรวมกนัรอ้ยละ 12.8  

 
แหล่งก๊าซธรรมชาติ NEPA Corners-3 
 บรษิัทฯ ไดท้ าการลงทนุมลูคา่ประมาณ 16.25 ลา้นเหรยีญสหรฐัในโครงการ NEPA Corners-3 ในเดือนพฤษภาคม 
2560 โดยเป็นการเขา้ซือ้สดัสว่นในฐานะผูร้ว่มลงทนุในสญัญารว่มด าเนินงาน (JOA) ผ่านกองทนุในสินทรพัยท์ี่ไดม้ีการ
ด าเนินงานผลิตอยูก่่อนแลว้ โดยมีบรษิัท Warren Resources เป็นผูด้  าเนินการผลิตก๊าซธรรมชาติ แหล่งก๊าซธรรมชาต ิ
NEPA Corners-3  
 
แหล่งก๊าซธรรมชาติ NEPA Corners-4 
 บรษิัทฯ ไดท้ าการลงทนุมลูค่าประมาณ 210 ลา้นเหรียญสหรฐัในแหล่งก๊าซธรรมชาติ NEPA Corners-4 ในเดือน
ตลุาคม 2560 โดยเขา้ซือ้สดัส่วนกว่ารอ้ยละ 80 ในสญัญารว่มด าเนินงาน (JOA) เพื่อเริ่มด าเนนิงานในฐานะผูผ้ลิตเป็น
ครัง้แรกผ่านกองทนุท่ีไดร้บัการจดัตัง้เช่นเดียวกบัการลงทนุทัง้หมดก่อนหนา้ การเขา้ลงทนุในแหล่งก๊าซธรรมชาติ NEPA 
Corners-4 นอกจากนีก้องทนุไดม้ีการจดัตัง้บรษิัทย่อยเพื่อท าหนา้ที่สนบัสนนุการผลิตก๊าซธรรมชาตแิละรองรบัการ
เติบโตทางธุรกิจในอนาคตอกีดว้ย 
 

                                
 
แหล่งก๊าซธรรมชาติ NEPA Corners-5 
 บรษิัทฯ ไดล้งทนุมลูค่าประมาณ 105 ลา้นเหรยีญสหรฐัในแหล่งก๊าซธรรมชาติ NEPA Corners-5 ในเดือนธันวาคม 
2560 โดยเป็นการเขา้ซือ้สดัส่วนกว่ารอ้ยละ 88 ในสญัญารว่มด าเนินงาน (JOA) เพื่อเริ่มด าเนินงานในฐานะผูผ้ลิต
เช่นเดียวกบัการลงทนุในแหล่งก๊าซธรรมชาติ NEPA Corners-4 อย่างไรก็ตาม การเขา้ลงทนุในแหล่งก๊าซธรรมชาต ิ
NEPA Corners-5  
 
2.  การลงทนุในธุรกิจก๊าซธรรมชาติทีแ่หล่งบารเ์นตต ์(Barnett) ในสหรัฐอเมริกา 

 เมื่อวนัท่ี 17 ธันวาคม 2562 บรษิัทฯ ไดล้งนามในสญัญาซือ้ขายเพื่อท าการเขา้ซือ้สดัส่วนผลประโยชนใ์นบรเิวณ
แหล่งก๊าซธรรมชาติบารเ์นตต ์(Barnett) ในมลรฐัเทกซสั สหรฐัอเมรกิา  และเป็นผูด้  าเนินการผลิต  โดยมีมลูค่าการลงทนุ
จ านวน 770 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ  

 และเมื่อวนัท่ี 15 เมษายน 2563 บรษิัทฯ ไดม้ีการปรบัเปล่ียนรายละเอียดในสญัญาซือ้ขายเพื่อท าการเขา้ซือ้สดัสว่น
ผลประโยชนใ์นบรเิวณแหล่งก๊าซธรรมชาติบารเ์นตต ์ (Barnett) โดยมลูคา่การลงทนุมีการเปล่ียนแปลงเป็นจ านวน 570 
ลา้นเหรียญสหรฐัฯ หรือเทียบเท่าประมาณ 18,650 ลา้นบาท และมลูค่าผลประโยชนใ์หแ้ก่ผูข้ายในอนาคตโดยรวมไมเ่กนิ 
260 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ ภายในระยะเวลา 4 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2567 โดยมลูค่าผลประโยชน์
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ส่วนเพิ่มนีจ้ะขึน้อยู่กบัราคาของก๊าซธรรมชาติอา้งอิงราคา Henry Hub เฉล่ียทัง้ปีเริ่มตน้ 2.75 เหรียญสหรฐัฯต่อลา้นบีทยี ู
หรือ ราคาน า้มนัอา้งอิง West Texas Intermediate เฉล่ียทัง้ปีเริ่มตน้ 50 เหรียญสหรฐัฯต่อบารเ์รล โดยการเขา้ซือ้สดัส่วน
ผลประโยชนใ์นบรเิวณแหล่งก๊าซธรรมชาติบารเ์นตต ์(Barnett) ไดเ้สรจ็สิน้เมื่อวนัท่ี 1 ตลุาคม 2563   

 แหล่งก๊าซธรรมชาติบารเ์นตต ์ณ บรเิวณฟอรต์ เวิรธ์ เบซิน (Fort Worth Basin) เป็นแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติที่มี
ความพรอ้มทัง้โครงสรา้งพืน้ฐาน และระบบการขนส่ง  เป็นแหล่งผลิตหลกัที่ตอบสนองความตอ้งการก๊าซธรรมชาติที่
ส  าคญัในบรเิวณรฐัแถบชายฝ่ังอา่วเม็กซิโกของสหรฐัอเมรกิาเป็นระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา โดยครอบคลมุพืน้ท่ีการ
ผลิตก๊าซธรรมชาติประมาณ 320,000 เอเคอรใ์นบรเิวณแหล่งก๊าซธรรมชาติบารเ์นตต ์ โดยมีผลประโยชนใ์นหลมุผลิตคดิ
เป็นรอ้ยละ 89 ของจ านวนหลมุผลิตทัง้หมดมากกวา่ 4,000 หลมุ  โดยมีโครงสรา้งพืน้ฐานท่ีส าคญัรองรบัอยู่แลว้  

จากการลงทนุในแหล่งก๊าซธรรมชาติบารเ์นตต ์ ท าใหก้ าลงัการผลิตรวมของธุรกิจก๊าซธรรมชาตใินสหรฐัอเมรกิา
ของบา้นปเูพิม่ขึน้จากปัจจบุนัประมาณ 200 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุต่อวนัเป็นเกือบ 700 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุต่อวนั และมี
ปรมิาณส ารองก๊าซธรรมชาติ 1P เพิ่มขึน้เป็นประมาณ 4.0 ลา้นลา้นลกูบาศกฟ์ตุ BNAC จึงกลายเป็นผูผ้ลิตก๊าซ
ธรรมชาติรายใหญ่ที่สดุในแหล่งก๊าซธรรมชาติบารเ์นตต ์

 ทัง้นีเ้มื่อวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563 บรษิัทฯ ไดม้ีการปรบัโครงสรา้งบา้นปถืูอหุน้ใน BKV โดยบรษิทั Banpu North 
America Corporation (“BNAC”) ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบา้นปนูัน้ ไดท้ าการเปล่ียนสภาพสดัส่วนความเป็นเจา้ของใน
ฐานะหุน้ส่วนจ ากดัความรบัผิดใน BKV Oil & Gas Capital Partners, L.P. เป็นผูถื้อหุน้สามญัในบรษิัท BKV 
Corporation (“BKV”)  โดย BKV จดทะเบียนในประเทศสหรฐัอเมรกิาและมีทนุจดทะเบียนจ านวน 1,500 ลา้นเหรยีญ
สหรฐั  

 โดยหลงัจากการปรบัโครงสรา้งบา้นปถืูอหุน้ใน BKV ผ่านบรษิัทยอ่ย BNAC ในสดัส่วนรอ้ยละ 96.30 และมีอ านาจ
ควบคมุในบรษิัทย่อยทางออ้มอนัไดแ้ก่ BKV Chaffee Corners, LLC., BKV Chelsea, LLC., BKV Operating, LLC. 
และ BKV Barnett, LLC. ในสดัส่วนเดยีวกนั การปรบัโครงสรา้งครัง้นีย้งัท าใหบ้า้นปไูดเ้ขา้ถือหุน้ทางออ้มของ Kalnin 
Ventures, LLC ผ่าน BKV ในสดัส่วนเดียวกนั  ซึ่งเป็นบรษิัทท่ีจดัตัง้ขึน้เพื่อสนบัสนนุการบรหิารจดัการการลงทนุ เขา้มา
เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มกจิการดว้ย 

  เมื่อวนัท่ี 16 ธันวาคม 2563 บรษิทั Oaktree Capital Management L.P. (“Oaktree” หรือ “โอ๊คทรี”) บรษิัทบรหิาร
กองทนุระดบัโลก เขา้ลงทนุในหุน้บรุมิสิทธ์ิของ BKV Corporation (BKV) เป็นจ านวนเงิน 100 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ เพื่อ
เสรมิสรา้งศกัยภาพการขยายธุรกิจก๊าซธรรมชาติในสหรฐัอเมรกิาของบา้นปฯู ใหบ้รษิัทฯ บรรลเุป้าหมายในการเป็นผูน้  า
การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการพฒันาธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ซึ่งครอบคลมุทัง้การขดุเจาะส ารวจและการด าเนินการผลิต 
(Exploration & Production or E&P) สอดคลอ้งกบัเป้าหมายของบา้นปฯู ในการขยายธุรกิจก๊าซธรรมชาติใน
สหรฐัอเมรกิาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  

ปี 2563 มกี าลงัการผลิตโดยเฉล่ียรวมทัง้สิน้ประมาณ 700 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุต่อวนั โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
บรษิัทฯ มีปรมิาณส ารองก๊าซธรรมชาติ (P1)  3,556,566 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุ 
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กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน (ENERGY GENERATION) 

1. ธุรกิจไฟฟ้าจากเชือ้เพลิงพืน้ฐาน (Conventional Power Plant) 

1.) โรงไฟฟ้าพลังงานร่วม (Combined Heat and Power, CHP)  
บรษิัท บา้นปเูพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) (BPP) (ซึง่เป็นบรษิัทย่อยที่บรษิัทฯ ถือหุน้รอ้ยละ 78.66)  BPP ถือหุน้รอ้ย
ละ 100 ของทนุช าระแลว้ ในบรษิัท Banpu Power Investment Co., Ltd (BPIC) ซึ่งจดทะเบยีนอยู่ในประเทศ
สิงคโปร ์  โดยผ่านบรษิัท บา้นป ูพาวเวอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (BPPI)   มีการลงทนุในโรงไฟฟ้าพลงังาน
รว่ม (Combined Heat and Power, CHP) ในเขตภาคเหนือของสาธารณรฐัประชาชนจีน จ านวน 3 แห่ง โดยมี
ก าลงัการผลิตติดตัง้จ านวน 323 เมกะวตัต ์และก าลงัการผลิตไอน า้ 1,318 ตนัต่อชั่วโมง รวมเป็นก าลงัการผลิต
ติดตัง้ 613 เมกะวตัตเ์ทยีบเทา่ มรีายละเอียดดงันี ้

 

1. โรงไฟฟ้าพลงังานรว่มล่วนหนาน (Luannan)  
ตัง้อยู่ในเขตล่วนหนาน  เมืองถังซาน มณฑลเหอเป่ย 
เป็นโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าและไอน า้ โดยใช้ถ่านหิน
เป็นเชือ้เพลิง มีก าลงัการผลิตติดตัง้จ านวน 125 เมกะ
วตัต ์ และก าลงัการผลิตไอน า้ 278 ตนัต่อชั่วโมง รวม
เป็นก าลงัการผลิตติดตัง้ 227 เมกะวตัตเ์ทียบเท่า  

 
 

2. โรงไฟฟ้าพลงังานรว่มเจิง้ติง้ (Zhengding)  
ตัง้อยูใ่นเขตเจิง้ติง้ เมืองสือเจียจวง มณฑลเหอเป่ย เป็น
โรงไฟฟ้าที่ผลิตทัง้ไฟฟ้า ไอน า้ น า้รอ้น และน า้เย็น โดยใช้
ถ่านหินเป็นเชือ้เพลงิ มีมีก าลงัการผลิตติดตัง้จ านวน 73 
เมกะวตัต ์  และก าลงัการผลิตไอน า้ 370 ตนัตอ่ชั่วโมง 
รวมเป็นก าลงัการผลิตติดตัง้ 139 เมกะวตัตเ์ทียบเทา่ 

 
 

3. โรงไฟฟ้าพลงังานรว่มโจวผิง (Zouping)  
ตัง้อยูใ่นเขตโจวผิง เมืองบินโจว มณฑลซานตง เป็น
โรงไฟฟ้าที่ผลิตทัง้ไฟฟ้าและไอน า้ โดยใชถ้่านหินเป็น
เชือ้เพลงิก าลงัการผลิตติดตัง้จ านวน 125 เมกะวตัต ์ 
และก าลงัการผลิตไอน า้ 670 ตนัต่อชั่วโมง รวมเป็นก าลงั
การผลิตติดตัง้ 247 เมกะวตัตเ์ทยีบเท่า โดย BPIC  ถือ
หุน้ท่ีรอ้ยละ 70 จึงท าใหม้กี าลงัการการผลิตติดตัง้ 
เท่ากบั 173 เมกะวตัตเ์ทียบเท่า ตามสดัสว่นการลงทนุ 
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2.) โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี (BLCP) 

บรษิัท บา้นปเูพาเวอร ์ จ ากดั (มหาชน) (BPP) (ซึ่งเป็นบรษิัท
ย่อยที่บรษิัทฯ ถือหุน้รอ้ยละ 78.66)   BPP ถือหุน้รอ้ยละ 50 
ในบรษิัท บีแอลซีพี เพาเวอร ์จ ากดั ซึ่งเป็นผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชน
รายใหญ่ (IPP) เป็นโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นขนาด 1,434 เมกะ
วตัต ์ ประกอบดว้ยโรงไฟฟ้าขนาดก าลงัผลิตติดตัง้ 717 เมกะ
วตัต ์ จ านวน 2 หน่วย  โดยใชถ้า่นหินคณุภาพดชีนิดบิทมูินสั (Bituminous) เป็นเชือ้เพลิง โดยการน าเขา้จาก
ประเทศออสเตรเลียเป็นหลกั ตัง้อยู่ที่นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง มีสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (Power 
Purchase Agreement - PPA)  กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอายสุญัญา 25 ปี นบัตัง้แตว่นัเปิด
ด าเนินการเชิงพาณิชยข์องหนว่ยการผลิตที่ 2 โรงไฟฟ้า BLCP เริ่มก่อสรา้งโรงไฟฟา้เดือนสิงหาคม 2546  และ
เปิดด าเนินการในเชงิพาณิชยส์ าหรบัหน่วยการผลิตที่หน่ึง เดือนตลุาคม 2549 หน่วยการผลิตที่สองเปิด
ด าเนินการในเชงิพาณิชยเ์มื่อเดือนกมุภาพนัธ ์2550  ปัจจบุนัโรงไฟฟ้า BLCP ไดเ้ปิดด าเนินการในเชิงพาณิชย์
มาแลว้เป็นเวลา 14  ปี 

 
3.)  โรงไฟฟ้าหงสา (HPC) 

บรษิัท บา้นปเูพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) (BPP)     (ซึ่ง
เป็นบรษิัทย่อยที่บรษิัทฯ ถือหุน้รอ้ยละ 78.66)  ได้
รว่มทนุกบับรษิัทย่อย ของบรษิัท ผลิตไฟฟ้าราชบรุีโฮ
ลดิง้ จ ากดั (มหาชน) (RATCH) และ Lao Holding 
State Enterprise (LHSE) ซึง่เป็นรฐัวิสาหกจิของ
รฐับาลสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 
(สปป. ลาว)  เพื่อรว่มจดัตัง้ Hongsa Power Company Limited (HPC) และ Phu Fai Mining Company 
Limited (PFMC) โดยทัง้สองบรษิัทมีส านกังานใหญ่ตัง้อยู่ที่เมืองเวยีงจนัทน ์ สปป.ลาว HPC และ PFMC มี
วตัถปุระสงคด์  าเนินโรงไฟฟ้าหงสาใน สปป. ลาว โดยมีสาระส าคญัการรว่มทนุสรุปไดด้งันี ้

- HPC ไดร้บัสมัปทานจากรฐับาลลาวใหเ้ป็นผูท้ี่มีสิทธิในการพฒันา ก่อสรา้ง และประกอบกิจการโรงไฟฟ้า
หงสา โดยสิทธิตามสมัปทานเริม่ตัง้แตเ่ดือนพฤศจกิายน 2552 จนถึงวนัครบก าหนด 25 ปี     นบัแต่วนัเปิด
ด าเนินการเชิงพาณิชยข์องหงสาหน่วยที่ 3 ในเดือนมีนาคม 2559   โดยมีสดัส่วนการถือหุน้ดงันี ้ BPP ถือ
หุน้รอ้ยละ  40  RATCH ถือหุน้รอ้ยละ 40  และ LHSE  ถือหุน้รอ้ยละ 20 

- PFMC ไดร้บัสมัปทานในการท าเหมืองถ่านหินลิกไนต ์ มีสดัส่วนถือหุน้ดงันี ้  BPP ถือหุน้รอ้ยละ 37.5 
RATCH ถือหุน้รอ้ยละ 37.5 และ LHSE ถือหุน้รอ้ยละ 25 

โรงไฟฟ้าหงสาเป็นโรงไฟฟ้าปากเหมืองที่ใชพ้ลงังานถา่นหินลิกไนต ์ มกี าลงัการผลิตตดิตัง้รวม 1,878 เมกะวตัต ์
ประกอบดว้ยหนว่ยผลิตไฟฟ้า 3 หน่วย หน่วยละ 626 เมกะวตัต ์ หน่วยการผลิตที่ 1 เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์
เมื่อวนัท่ี 2 มิถนุายน 2558 หน่วยการผลิตที่ 2 เปิดด าเนินการเชงิพาณิชยเ์มื่อวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2558   และ
หน่วยการผลิตที่ 3  เปิดด าเนินการเชงิพาณิชยเ์มื่อวนัท่ี 2 มีนาคม 2559 

4.) โครงการโรงไฟฟ้าซานซีลู่กวง (Shanxi Lu Guang)    
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บรษิัท บา้นปเูพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) (BPP) (ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยที่บรษิัทฯ ถือหุน้รอ้ยละ 78.66)  BPP ถือหุน้รอ้ย
ละ 100 ของทนุช าระแลว้ในบรษิัท BPIC ที่ไดล้งนามในสญัญารว่มทนุเพื่อศกึษาและรว่มพฒันาโครงการ
โรงไฟฟ้า Shanxi Lu Guang ซึ่งเป็นโครงการโรงไฟฟา้พลงัความรอ้นถา่นหินแห่งใหม่ขนาด 1,320 เมกะวตัต ์
ตัง้อยูใ่นเมอืงฉางจือ้ มณฑลซานซี สาธารณรฐัประชาชนจีน (ห่างจากเหมืองถ่านหิน Gaohe ประมาณ 3 
กิโลเมตร) ผูถื้อหุน้และสดัสว่นการถือหุน้ประกอบดว้ย Banpu Power Investment Co., Ltd. รอ้ยละ 30 บรษิัท 
Gemeng International Energy Co., Ltd “Gemeng” รอ้ยละ 35 และบรษิัท Shanxi Lu’an Mining Group 
“Lu’an”  รอ้ยละ 35   
 อนึ่ง Lu’an เป็นหนึ่งในผูร้ว่มทนุในบรษิัท Shanxi Gaohe Energy Company Limited ซึ่งถือหุน้และด าเนินการ
เหมืองถ่านหิน Gaohe ในมณฑลซานซี  (สดัสว่นการถือหุน้ประกอบดว้ย Lu’an รอ้ยละ 55  และบรษิัทฯ ถือหุน้
ทางออ้มรอ้ยละ 45) โครงการโรงไฟฟ้าแห่งนีไ้ดร้บัอนมุตัิโครงการขัน้สดุทา้ยจากคณะกรรมการการพฒันา
และปฎิรูปแห่งมณฑลซานซี (Shanxi Provincial Development and Reform Commission) เมื่อเดือน
พฤศจิกายน 2558 โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
โครงการไดม้คีวามคืบหนา้ในการก่อสรา้งรอ้ยละ 100 
โดยสามารถเปิดด าเนินการเชงิพาณิชยไ์ดภ้ายในปี 
2564 

 
 
 

 

ข้อมูลเบือ้งตน้ของโครงการโรงไฟฟ้า Shanxi Lu Guang: 

ก าลงัการผลิต : 1,320 เมกะวตัต ์(2 x 660 เมกะวตัต)์ 
เทคโนโลยีการผลิต : เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดอลัตรา-ซูเปอรค์รทิิเคิล (Ultra-super critical)  
ปรมิาณการใชถ้่านหิน : ประมาณ 3.2 ถงึ 3.5 ลา้นตนัต่อปี 
แหล่งถ่านหิน  : จากเหมือง Gaohe (ใชส้ายพานในการล าเลียงถ่านหิน) เหมืองของ  Lu’an 

และจากเหมืองอื่นๆ 
โครงสรา้งผูถื้อหุน้ : Gemeng (รอ้ยละ 35), Lu’an (รอ้ยละ 35), และ บา้นป ูพาวเวอร ์(รอ้ยละ 30) 
มลูค่าโครงการ : ประมาณ 5,200 ลา้นหยวน (เทียบเท่ากบั 755 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ) 
เริ่มด าเนินการเชิงพาณิชย ์ : ภายในปี 2564 
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2. ธุรกิจไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Based Power Plant) 

1.) โรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติยใ์นสาธารณรัฐประชาชนจีน 

บรษิัท บา้นป ูเนก็ซ ์จ ากดั (Banpu NEXT) (ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบา้นปฯู)  Banpu NEXT ถือหุน้รอ้ยละ 100 ใน
บรษิัท BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd. (BPPRIC) ที่ไดล้งทนุในโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์
ในสาธารณรฐัประชาชนจีน จ านวน 7 โครงการ มีก าลงัการผลิตทัง้สิน้ 177.32 เมกะวตัต ์ โดยโครงสรา้งราคารบั
ซือ้ไฟฟ้าระยะยาวแบบ Feed-in Tariff (FIT) ระยะเวลา 20 ปี มีรายละเอียดดงันี ้

1. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยจ์ินซาน ตัง้อยู่ที่เมืองเว่ยฟาง มณฑลซานตง มีก าลงัการผลิต  28.95 
เมกะวตัต ์เปิดด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นเดือนกนัยายน 2559  

2. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยฮ์ุ่ยเหนิง 1 และฮุ่ยเหนิง 2   ตัง้อยู่ที่เมืองเว่ยฟาง มณฑลซานตง  มี
ก าลงัการผลิตรวม 21.50 เมกะวตัต ์  โดยโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยฮ์ุ่ยเหนิง 1 มีก าลงัการผลิต 
10.43 เมกะวตัต ์ และโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยฮ์ุ่ยเหนิง 2 มกี าลงัการผลิต 11.08 เมกะวตัต ์ เปิด
ด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นเดือนกรกฏาคม 2559  

3. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยเ์ฮ่าหยวน  ตัง้อยู่ที่เมืองไทอนั  มณฑลซานตง  มีก าลงัการผลิต 20.00 
เมกะวตัต ์เปิดด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นเดือนตลุาคม 2559  

4. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยฮ์ุ่ยเอนิ ตัง้อยู่ที่เมืองเว่ยฟาง มณฑลซานตง มกี าลงัการผลิต 19.70  
เมกะวตัต ์เปิดด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นเดือนมกราคม 2560  

5. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยเ์ต๋อหยวน ตัง้อยู่ที่เมืองเจียซาน มณฑลเจอ้เจยีง มีก าลงัการผลิต 
51.64 เมกะวตัต ์เปิดด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นเดือนกมุภาพนัธ ์2560  

 

 

 

 

 

6. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยซิ์งหยู๋    ตัง้อยู่ที่เมืองไทอนั  มณฑลซานตง   มีก าลงัการผลิต 10.30 
เมกะวตัต ์เปิดด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นเดือนกรกฎาคม 2560   

7. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยจ๋ี์ซิน  ตัง้อยู่ที่เมืองจินห ู  มณฑลเจียงช ู  มีก าลงัการผลิต  25.22           
เมกะวตัต ์ เปิดด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นเดือนกรกฎาคม 2562  

 
  

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยเ์ต๋อหยวน 
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2.) โรงไฟฟ้าและโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติยใ์นประเทศญ่ีปุ่ น   

บรษิัท บา้นป ูเน็กซ ์จ ากดั (Banpu NEXT)  ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบา้นปฯู ไดล้งทนุในโรงไฟฟ้าและโครงการผลิต
ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่ นผ่านบรษิัทย่อย  ดงันี ้ 

1. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยโ์อลิมเปีย (Olympia) เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยท์ี่มี

ก าลงัการผลิตไฟฟ้ารวมทัง้สิน้ 10.00 เมกะวตัต ์ ซึง่ Banpu NEXT ไดล้งทนุในสดัสว่นรอ้ยละ 40 ประกอบดว้ย 

5 โครงการ ไดแ้ก่   

1.1 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยฮ์ติาชิ โอมยิะ ตัง้อยูใ่นจงัหวดัอิบารากิ มกี าลงัการผลิต 2 เมกะวตัต ์
เปิดด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นเดือนกรกฎาคม 2556 

1.2 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยฮ์ติาชิ โอมิยะ 2 ตัง้อยูใ่นจงัหวดัอิบารากิ จงัหวดักนุมะ มีก าลงัการ
ผลิต 2 เมกะวตัต ์เปิดด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นเดือนมกราคม 2558 

1.3 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยโ์อเซโนะ ซาโตะ คาตะชินะ ตัง้อยูใ่นจงัหวดักนุมะ มีก าลงัการผลิต 2 
เมกะวตัต ์ เปิดด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นเดือนมกราคม 2558 

1.4 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยซ์ากรุะ 1 ตัง้อยูใ่นจงัหวดัโทชงิิ  มีก าลงัการผลิต 2 เมกะวตัต ์  เปิด
ด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นเดือนธนัวาคม 2558 

1.5 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยซ์ากรุะ 2 ตัง้อยูใ่นจงัหวดัโทชงิิ  มกี าลงัการผลิต 2 เมกะวตัต ์ เปิด
ด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นเดือนตลุาคม 2558   

2. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยฮ์ิโนะ (Hino) ตัง้อยู่ ณ จงัหวดัชิงะ มกี าลงัการผลิต 3.50 เมกะวตัต ์ 
Banpu NEXT ลงทนุในสดัส่วนรอ้ยละ 75  เปิดด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นเดือนพฤษภาคม 2559 

3. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยอ์วาจิ (Awaji)  ตัง้อยูใ่นจงัหวดัเฮียวโงะ มีก าลงัการผลิต 8.00 เมกะวตัต ์
Banpu NEXT ลงทนุในสดัส่วนรอ้ยละ 75  เปิดด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นเดือนพฤษภาคม 2560 

4. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยม์ุกะวะ (Mukawa)   ตัง้อยู่ ณ จงัหวดัฮอกไกโด  มีก าลงัการผลิต 17.00 
เมกะวตัต ์ Banpu NEXT ลงทนุในสดัส่วนรอ้ยละ 56  เปิดด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นเดือนสิงหาคม 2561 

5. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยน์าริไอสึ (Nari Aizu)   ตัง้อยู่ ณ จงัหวดัฟกุชุิมะ  มีก าลงัการผลิต 20.46 
เมกะวตัต ์  Banpu NEXT ลงทนุในสดัส่วนรอ้ยละ 75  เปิดด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นเดือนธันวาคม 2561 

6. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยค์ุโรคาวะ (Kurokawa)  ตัง้อยู่ ณ จงัหวดัมิยางิ   มกี าลงัการผลิต 18.90 
เมกะวตัต ์ Banpu NEXT ลงทนุในสดัส่วนรอ้ยละ 100  เปิดด าเนนิการเชิงพาณิชยใ์นเดือนธันวาคม 2562 

7. โรงไฟฟ้า Tenzan ตัง้อยู่ ณ จงัหวดัซากะ มกี าลงัการผลิต 1.96 เมกะวตัต ์ Banpu NEXT ลงทนุในสดัส่วน
รอ้ยละ 100  เปิดด าเนินการเชงิพาณิชยใ์นเดือนธันวาคม 2562 

8. โรงไฟฟ้า Muroran I  ตัง้อยู่ ณ จงัหวดัฮอกไกโด มีก าลงัการผลิต 1.73 เมกะวตัต ์ Banpu NEXT ลงทนุใน
สดัส่วนรอ้ยละ 100  เปิดด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นเดือนสิงหาคม 2561 
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9. โรงไฟฟ้า Muroran II ตัง้อยู่ ณ จงัหวดัฮอกไกโด มีก าลงัการผลิต 1.63 เมกะวตัต ์ Banpu NEXT ลงทนุใน
สดัส่วนรอ้ยละ 100  เปิดด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นเดือนมกราคม 2561 

10. โรงไฟฟ้า Takeo II  ตัง้อยู่ ณ จงัหวดัซากะ มีก าลงัการผลิต 1.0 เมกะวตัต ์ Banpu NEXT ลงทนุในสดัส่วน
รอ้ยละ 100  เปิดด าเนินการเชงิพาณิชยใ์นเดือนตลุาคม 2561 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

11.  โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย ์Kawanishi Dahilia (ชื่อเดิมคอื
โครงการยามางาตะ (Yamgata)) ตัง้อยู่ ณ จงัหวดัยามางาตะ        
มีก าลงัการผลิต 20.00 เมกะวตัต ์ Banpu NEXT ลงทนุในสดัส่วน
รอ้ยละ 100 เปิดด าเนินการเชิงพาณิชยเ์มื่อวนัท่ี 16 พฤศจกิายน 
2563 

12. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย ์ Sawadee Yabuki Hatsudensho (ชื่อเดิมคอืโครงการยาบูกิ 
(Yabuki)) ตัง้อยู่ ณ จงัหวดัฟกุชุมิ่า มกี าลงัการผลิต 7.00 เมกะวตัต ์Banpu NEXT ลงทนุในสดัสว่นรอ้ยละ 
75  เปิดด าเนินการเชิงพาณิชยเ์มื่อวนัท่ี 16 ธันวาคม 2563 

13. โครงการชิราคาวะ (Shirakawa) ตัง้อยู่ ณ จงัหวดัฟกุชุิมะ มีก าลงัการผลิต 10.00 เมกะวตัต ์   Banpu 
NEXT ลงทนุในสดัส่วนรอ้ยละ 100  ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการก่อสรา้ง  คาดวา่จะเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยไ์ด้
ในปี 2564 

14. โครงการเคซเซนนุมะ (Kessenuma) ตัง้อยู่ ณ จงัหวดัมิยางิ มกี าลงัการผลิต 20.00 เมกะวตัต ์ Banpu 
NEXT ลงทนุในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ขณะนีอ้ยู่ระหวา่งการก่อสรา้ง คาดวา่จะเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยไ์ด้
ในปี 2564 

15. โครงการยามางาตะ อิเดะ (Yamagata Iide) ตัง้อยู่ ณ จงัหวดัยามางาตะ  มกี าลงัการผลิต 200.00 เมกะ
วตัต ์Banpu NEXT ลงทนุในสดัส่วนรอ้ยละ 51 และไดร้บัสิทธ์ิในการลงทนุเพ่ิมเตมิรอ้ยละ 34 เมื่อโครงการ
เริ่มก่อสรา้ง และอีกรอ้ยละ 15  เมื่อโครงการเปิดด าเนินการเชงิพาณิชย ์ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการพฒันา คาด
ว่าจะเปิดด าเนินการเชงิพาณิชยไ์ดใ้นปี 2566 

 

 

Muroran 1 

Muroran 2 Tenzan 

Takeo II 

YAMAGATA SOLAR FARM 
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3.) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมในประเทศเวียดนาม  

บรษิัท บา้นป ูเน็กซ ์จ ากดั (Banpu NEXT)  ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบา้นป ู   ไดข้ยายฐานการลงทนุไปยงัธุรกจิผลิต
ไฟฟ้าไปยงัประเทศเวยีดนาม ผ่านบรษิัท BRE Singapore Pte. Ltd (“BRES”)  โดยลงทนุและพฒันาโครงการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานลม โดยปัจจบุนัมี 2 แหง่มีรายละเอียดดงันี ้

1. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม El Wind Mui Dinh ตัง้อยู่ ณ จงัหวดั Ninh Thuan ก าลงัการผลิต 37.6 
เมกะวตัต ์ เริ่มเปิดด าเนินการเชงิพาณิชย ์ (COD) ตัง้แตว่นัท่ี 23 เมษายน 2562 และมีราคารบัซือ้ไฟฟ้า 
(FIT) ที่ 8.5 เซนตส์หรฐัฯ ต่อ กโิลวตัตช์ั่วโมง โดยจ่ายไฟฟา้เขา้ระบบสายส่งของประเทศเวียดนามใหแ้ก่
การไฟฟ้าเวียดนาม (EVN) ตามสญัญาการซือ้ขายไฟฟ้า (PPA) เป็นระยะเวลา 20 ปี 

2. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Vinh Chau ตัง้อยู่ ณ จงัหวดัซอกจงั ก าลงัการผลิตรวม 80 เมกะวตัต ์
ประกอบดว้ย 3 ระยะ (phase)   โดย phase ที่ 1 มกี าลงัการผลิต 30 เมกะวตัต ์  phase ที่ 2 มกี าลงัการ
ผลิต 30 เมกะวตัต ์  และ phase ที่ 3 มีก าลงัการผลิต 20 เมกะวตัต ์ คาดว่า phase ที่ 1  จะเปิดด าเนินการ
เชิงพาณิชย ์(COD) ภายในปี 2564 และ phase ที่ 2 และ 3 ภายในปี 2565 

 

กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน (ENERGY TECHNOLOGY) 

ภายใตแ้นวคดิการเป็นผูน้  าในธุรกิจพลงังานอยา่งครบวงจรของบรษิัทฯ ที่ผสานเทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบ 
พรอ้มมุ่งมั่นสรา้งพลงังานสะอาดที่ยั่งยืน จงึเป็นจดุเริ่มตน้ในการน าประสบการณใ์นการด าเนินธุรกจิดา้นพลงังานมากกวา่ 
30 ปี ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ และความเชี่ยวชาญจากการบรหิารธุรกิจ SOLAR FARM, SOLAR FLOATING ใน
สาธารณรฐัประชาชนจีน  และประเทศญ่ีปุ่ น เทคโนโลยีการซือ้ขายพลงังานไฟฟ้าผา่นแพลตฟอรม์ (Energy Trading) 
เทคโนโลยี Virtue Power Plant มาต่อยอดเป็นธุรกิจเทคโนโลยีพลงังานสะอาดที่เหมาะสมส าหรบัประเทศไทยในอนาคต  

บรษิัท บา้นป ู เน็กซ ์ จ ากดั (Banpu NEXT)   ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของกลุ่มบรษิัทฯ (Banpu และ BPP ถือหุน้ใน 
Banpu NEXT ในสดัส่วนที่เทา่กนัรอ้ยละ 50)  มีวตัถปุระสงคเ์พื่อศกึษาและลงทนุในธุรกิจการใหบ้รกิารดา้นพลงังาน
สะอาด เพื่อกา้วสู่การเป็นผูใ้หบ้รกิารดา้นพลงังานสะอาดชัน้น าในภมูิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ตอบโจทยค์วามตอ้งการของ
ลกูคา้ ดว้ยนวตักรรมความรูค้วามเชี่ยวชาญดา้นเทคโนโลยีพลงังานระดบัมาตรฐานสากล เพื่อเตมิเต็มการใชช้ีวติที่ดียิง่ขึน้
อย่างยั่งยืน   

 

1. ธุรกิจการวางระบบผลติไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติยบ์นหลังคา (Solar Rooftop) และระบบผลิตไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทติยบ์นทุ่นลอยน ้า (Floating Solar) 

 Banpu NEXT กา้วสู่การเป็นผูใ้หบ้รกิารวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคาและบนทุ่น
ลอยน า้แบบครบวงจรอยา่งมืออาชีพ ตัง้แตก่ารใหค้  าปรกึษา ออกแบบระบบ ติดตัง้ ตรวจสอบ และซ่อมบ ารุง ส าหรบั
อตุสาหกรรมและธุรกจิขนาดใหญ่ที่ตอ้งการลดรายจ่ายคา่ไฟฟ้า รวมถงึเป็นส่วนหนึง่ในการช่วยกนัดแูลโลกอย่าง
ยั่งยืนดว้ยการใชพ้ลงังานสะอาด 
 ปัจจบุนั Banpu NEXT มีสดัส่วนก าลงัการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์Solar Rooftop และ Floatng 
Solar ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  249 เมกะวตัต ์โดย Banpu NEXT ไดน้ าเทคโนโลยีและนวตักรรมที่ทนัสมยัเขา้
มาใชใ้นการด าเนินงานติดตัง้และการบรกิารหลงัการขายใหแ้ก่ลกูคา้ ทีมวิศวกรและทีมลกูคา้สมัพนัธข์อง Banpu 
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NEXT ตรวจสอบการท างานของระบบจากทกุไซตง์านไดจ้ากหอ้งคอนโทรลรูมของบรษิัทฯ แบบเรียลไทม ์ ส าหรบั
ลกูคา้ที่ตดิตัง้ระบบโซลารก์ับ Banpu NEXT สามารถเช็คขอ้มลูการผลิตไฟฟ้าจากโซลารแ์บบเรยีลไทมแ์ละยอ้นหลงั
ผ่านสมารท์โฟนหรือแท็บเล็ตไดด้ว้ยตวัเอง พรอ้มฟังกช์ั่นการใชง้านอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี ้ Banpu NEXT มี
พนัธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกรง่และเป็นบรษิัทชัน้น าดา้นเทคโนโลยพีลงังานท าใหส้ามารถน าเสนอโซลชูนัพลงังานท่ีดี
ที่สดุไดอ้ย่างครบวงจร อาทิเช่น ระบบกกัเก็บพลงังาน (Energy Storage System: ESS)  ระบบการบรหิารจดั
การพลงังาน (Energy Management System: EMS) และ ยานยนต์
ไฟฟ้า (Electric Vehicle) เป็นตน้ เพื่อใหท้กุคนสามารถใชพ้ลงังาน
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ มีความเสถียร ในราคาที่เหมาะสมและเป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  ล่าสดุไดม้กีารออกแบบนวตักรรมพลงังานระบบ
ไมโครกรดิแบบเคลื่อนที่ไดซ้ึง่ถือเป็นครัง้แรกในประเทศไทยที่มีการ
น าระบบพลงังานแสงอาทติยพ์รอ้มทัง้ระบบกกัเก็บพลงังาน (ESS) 
แบบเคลื่อนที่ไดเ้ขา้มาใช ้ เพื่อสนบัสนนุพลงังานไฟฟ้าใหก้บัพืน้ท่ีที่
ไม่มีไฟฟ้าใช ้ หรือไฟฟ้ายงัเขา้ไมถ่ึง โดยที่ไมต่อ้งเชื่อมโยงกบัระบบ
โครงข่ายไฟฟา้ 

 
 

การลงทนุใน ซนัซีป กรุ๊ป (Sunseap Group Pte Ltd.) ผู้น าดา้นการใหบ้ริการพลังงานแสงอาทติยใ์น
ประเทศสิงคโปร ์

 Banpu NEXT ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบครบวงจรที่ผสาน
เทคโนโลยีหลากรูปแบบและทนัสมยั โดยน าประสบการณใ์นการด าเนินธุรกจิดา้นพลงังานของบา้นปฯู มากกว่า 30 ปี 
ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ และ ความเชี่ยวชาญจากการบรหิารธุรกิจโซลารฟ์ารม์ในประเทศจนีและญ่ีปุ่ นมาชว่ย
พฒันาประเทศไทยกา้วสู่สมารท์ซิตีใ้นอนาคต 

ปัจจบุนั Banpu NEXT ไดม้ีสดัส่วนการลงทนุในซนัซีป กรุ๊ป (Sunseap Group Pte Ltd.)  ผูน้  าดา้นการ
ใหบ้รกิารพลงังานแสงอาทิตยร์ายใหญ่รวมถึงเทคโนโลยีพลงังานของประเทศสงิคโปร ์   โดยมีสดัส่วนการถือหุน้เป็น
รอ้ยละ 48.63   
  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  Sunseap มีก าลงัการผลิตก าลงัการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยท์ัง้ใน
ประเทศสิงคโปรแ์ละตา่งประเทศอยู่ที่ 728 เมกะวตัต ์ โดย Banpu NEXT มีสดัส่วนก าลงัการผลิตไฟฟ้าจากพลงั
แสงอาทิตยใ์น Sunseap ตามสดัส่วนการลงทนุอยู่ที่ 354 เมกะวตัต ์

 

2.  ธุรกิจระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System)  

2.1 การลงทนุใน Durapower Holdings Pte. Ltd. ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ ผลติ และติดตั้งระบบ
แบตเตอร่ีจัดเก็บพลงังานแบบลิเธียมไอออน (LiB)  

Banpu NEXT ไดล้งทนุในธุรกจิจดัเก็บพลงังานใน Durapower Holdings Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร ์โดยเขา้ถือ
หุน้รอ้ยละ 47.68 เมื่อเดือนมีนาคม 2561  ซึ่งการเขา้ไปลงทนุในครัง้นี ้ ถือเป็นกา้วแรกของ Banpu NEXT  ใน
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การขยายสู่ธุรกจิจดัเก็บพลงังานในอนาคตอนัใกล ้ อีกทัง้เพิ่มประสิทธิภาพใหธุ้รกิจในปัจจบุนั เพื่อต่อยอดและ
เพิ่มมลูคา่ต่อไปในอนาคต 
นอกจากการใหบ้รกิารวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยท์ี่ติดตัง้บนหลงัคาและบนทุ่นลอยน า้ 
Banpu NEXT มองเห็นว่าธุรกจิจดัเก็บพลงังานมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งในอนาคต เพราะจะช่วยสง่เสรมิใหร้ะบบ
ผลิตไฟฟ้ามีเสถียรภาพ ก่อใหเ้กิดการใชพ้ลงังานอย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุ รวมถงึผลกัดนัการใชไ้ฟฟ้าใน
รถยนตเ์พิม่ขึน้ ถือเป็นการรว่มขบัเคล่ือนการพฒันาพลงังานของไทย จงึเป็นท่ีมาของการลงทนุในธุรกิจ
เทคโนโลยีจดัเก็บพลงังานของสงิคโปรใ์นครัง้นี ้
ส าหรบั Durapower Holdings 
Pte. Ltd. นัน้ เป็นผูเ้ชี่ยวชาญ
ดา้นการออกแบบ ผลิต และ
ติดตัง้ระบบแบตเตอรี่จดัเก็บ
พลงังานแบบลิเธียมไอออน 
(LiB) ส าหรบัยานยนตแ์ละ
ระบบไฟฟ้าส ารองตา่งๆ โดย
จดัตัง้ในประเทศสิงคโปร ์และมี
โรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเธียม
ไอออนมาตรฐานโลก ที่เมืองซูโจว (Suzhou)  ในสาธารณรฐัประชาชนจีน  เดิมมีก าลงัการผลิตรวมสงูสดุต่อปี
อยู่ที่ 80 เมกะวตัตช์ั่วโมง ในปี 2562 – 2563 ไดข้ยายก าลงัการผลิตที่สามารถรองรบัแผนการผลิตไดถ้ึง 1 กิกะ
วตัตช์ั่วโมง (GWh) ถือเป็นโรงงานท่ีใชเ้ทคโนโลยีขัน้สงู พรอ้มมีเครื่องหมายการนัตใีบรบัรองคณุภาพและ
สิทธิบตัรต่างๆ ในระดบัสากลทั่วโลกกว่า 40 ใบ  เพื่อรองรบัแผนเชงิรุกในการขยายฐานลกูคา้เพิ่มขึน้ในยโุรป จีน 
ญ่ีปุ่ น อินเดีย ไทยและภมูิภาคอาเซยีนที่มีอยู่แลว้ในปัจจบุนักว่า 20 ประเทศ ตอบโจทยท์ิศทางตลาดแบตเตอรี่
ลิเธียมไอออนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนรองรบัความตอ้งการท่ีเพิ่มสงูขึน้จากแนวโนม้ตลาดรถยนตไ์ฟฟ้า 
(EV) รถบสั รถบรรทกุ ระบบการกกัเก็บพลงังานส าหรบับา้นพกัอาศยั และโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังาน
หมนุเวยีนขนาดใหญ่ในระบบการกกัเก็บพลงังาน (Energy Storage System) การลงทนุครัง้นี ้ Banpu 
NEXT  และ Durapower Holdings จะรว่มกนัพฒันาการบรกิารดา้นพลงังานดว้ยเทคโนโลยีและอปุกรณท์ี่มี
คณุภาพสงูแก่ลกูคา้ 

 
2.2   ชุดผลิตและกักเก็บไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติยแ์บบเคลือ่นที ่(e-PromptMove)  

Banpu NEXT เล็งเห็นปัญหาดา้นการขาดแคลนพลงังานในหลายพืน้ท่ี รวมทัง้ในยามวิกฤติ จึงตอ้งการเป็นส่วน
ส าคญัที่จะช่วยใหป้ระชาชนเขา้ถงึพลงังานไดง้า่ย รวดเรว็ และทั่วถึง ซึง่ในฐานะบรษิัทลกูของบา้นปฯู ที่ด  าเนิน
ธุรกิจภายใตก้ลยทุธ ์Greener & Smarter  Banpu NEXT จงึไดน้ านวตักรรมความรู ้ประสบการณด์า้นพลงังาน 
เทคโนโลยี และโซลชูนัดา้นพลงังานท่ีหลากหลาย มาพฒันาตน้แบบชดุผลิตและกกัเก็บไฟฟา้จากพลงังาน
แสงอาทิตยแ์บบเคลื่อนที่ ‘บ้านปู เน็กซ ์ อพีรอมตมู์ฟ’ (Banpu NEXT e-PromptMove) โซลชูนัผลิตไฟฟ้า
ดว้ยพลงังานสะอาดในรูปแบบรถเทรลเลอรร์ายแรกของไทย ที่พรอ้มเคลื่อนยา้ยไปใชง้านไดท้กุที่ ทกุเวลา แมใ้น
พืน้ท่ีประสบภยัพิบตัิ ซึ่งทีมนกัวจิยั วิศวกร และผูเ้ชี่ยวชาญในแต่ละดา้นของ Banpu NEXT  ไดร้ว่มกนัคิดคน้
โซลชูนั และหาเทคโนโลยีที่สามารถตอบโจทยก์ารใชง้านมาออกแบบและผสานเขา้ดว้ยกนัไดอ้ยา่งรดักมุ โดย
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เนน้เรื่องการท างานแบบครบวงจร ความกะทดัรดั และปลอดภยั นอกจากนีย้งัมีมาตรฐานตรงตามที่กรมการ
ขนส่งทางบกก าหนด โดยไดผ่้านการตรวจสอบ และทดลองระบบเป็นท่ีเรียบรอ้ย เพื่อสามารถน าไปใชไ้ดอ้ย่าง
เต็มประสิทธิภาพ 
Banpu NEXT e-PromptMove ประกอบดว้ยระบบ
ฮารด์แวร ์ และซอฟตแ์วรท์ี่ท  างานสอดประสานกนั
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยระบบฮารด์แวร ์ไดแ้ก่ แผง
โซลารเ์ซลลช์นิดพเิศษน า้หนกัเบา แบตเตอรี่ลิเธียม
เฟอรโ์รฟอสเฟต (LFP) คณุภาพสงู และอปุกรณ์
แปลงผนัไฟฟ้า (Inverter) ส าหรบัตวัรถเทรลเลอร ์
ออกแบบและผลิตขึน้โดยเฉพาะ เพื่อใหเ้หมาะกบั
การใชง้าน และแข็งแรงทนทาน รวมถึงมีระบบ
จอแสดงผลภายในรถ ส าหรบัตรวจสอบขอ้มลูการใชไ้ฟฟ้า ดา้นระบบซอฟตแ์วร ์ มีระบบการบรหิารจดั
การพลงังาน (Energy management system) และอินเทอรเ์น็ตออฟติงส ์(IoT) เพื่อใชค้วบคมุการผลิต กกัเกบ็ 
และประมวลผลการท างาน จึงเหมาะจะน าไปใชใ้นพืน้ท่ีที่ไฟฟ้าเขา้ไม่ถึง พืน้ท่ีประสบภยัพิบตัิ หรือพืน้ท่ีที่
ตอ้งการหน่วยสนบัสนนุทางการส่งก าลงั เช่น หน่วยแพทย ์หรือหน่วยซ่อมบ ารุง เป็นตน้ 
 

3.  ธุรกิจยานพาหนะไฟฟ้า (E-Mobility)  

 Banpu NEXT ใหบ้รกิารยานยนตไ์ฟฟ้าและขนส่งแบบครบวงจรรายแรกของประเทศไทย เพื่อการเชื่อมต่อ
ระบบการสญัจรและขนส่งตา่งๆ ไดอ้ย่างชาญฉลาด ลดภาระทัง้ทางดา้นเม็ดเงินและเวลาใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารและผูม้ี
ส่วนไดเ้สีย จงึรว่มกบัพนัธมิตรทางธุรกจิพฒันา platform ภายใตแ้นวคดิ Mobility as a service ที่มอบโซลชูนัและ
บรกิารแบบ One stop service ตัง้แตใ่หค้  าปรกึษา ศกึษารูปแบบความตอ้งการใชง้าน และจดัหายานยนตท์ี่เหมาะกบั
การด าเนินงาน ของแต่ละองคก์ร ดแูลบรกิารหลงัการขาย โดยน าเทคโนโลยีฮารด์แวร ์ และเทคโนโลยีดิจิทลัมาผสาน
เขา้ดว้ยกนั รวมถึงการพฒันาแอปพลิเคชนัและการน าระบบบรหิารจดัการขอ้มลูแบบเรียลไทม ์(Fleet management) 
มาใชเ้พื่อเพิ่มประสิทธิภาพการมอบบรกิารหลงัการขายใหต้อบโจทยก์ารใชง้านของลกูคา้ไดอ้ย่างตรงจดุ 

3.1   รถยนตไ์ฟฟ้า FOMM  

Banpu NEXT ไดท้ าการลงทนุในบรษิัท FOMM Corporation (FOMM) ประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งเป็นผูน้  าดา้นการ
พฒันารถยนตไ์ฟฟ้าขนาดเล็ก (Compact EV) โดยมีมลูคา่การลงทนุ 20 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ หรือประมาณ 635 
ลา้นบาท มีสดัส่วนการถือหุน้รอ้ยละ 21.45    
โดยมีวตัถปุระสงคใ์นการลงทนุเพื่อติดตามเทคโนโลยียานยนตไ์ฟฟ้าขนาดเล็ก ที่สามารถขบัเคลื่อนบนทอ้ง
ถนนได ้ และรถยนตไ์ฟฟ้า FOMM ยงัใชแ้บตเตอรี่ของ Durapower ซึ่งถือเป็นการเตมิเต็ม Ecosystem ของ
เทคโนโลยีพลงังานสะอาดของบา้นปฯู 

FOMM ก่อตัง้ขึน้เมื่อปี 2556 ด าเนินธุรกจิครอบคลมุตัง้แต่การออกแบบ การประกอบชิน้ส่วน การรบัประกนั
และตรวจสอบคณุภาพ บรกิารขายและจดัส่งไปยงักลุ่มประเทศในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละยโุรป 
FOMM เป็นบรษิัทผูอ้อกแบบยานยนตไ์ฟฟ้า เพื่อพฒันารถไฟฟา้ขนาดเล็กส าหรบัการเดินทางระยะสัน้ โดยชื่อ
ของ FOMM ย่อมาจาก First One Mile Mobility มีตน้ก าเนดิจากเมืองคาวาซากิ โดยรถยนตไ์ฟฟ้า FOMM เป็น
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รถตน้แบบท่ีถกูพฒันาใหล้อยน า้ได ้ และมีมอเตอรอ์ยู่ที่ลอ้ (In-wheel Motor) เพื่อวงเลีย้วที่เหมาะสมส าหรบั
ยานยนตข์นาดเล็ก 

นอกจากนี ้Banpu NEXT ยงัเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลกัดนัสมารท์โมบิลิตี ้ (Smart Mobility) อนัเป็นหวัใจส าคญั
ของการพฒันาสมารท์ซิตี ้ (Smart City) เติมเต็มการ
เดินทางใหส้ะดวกสบายยิง่ขึน้ ดว้ยการใหบ้รกิาร 
‘บ้านปู เน็กซ ์อวีี คาร ์แชร่ิง’ (Banpu NEXT EV 
Car Sharing)    บรกิารเชา่รถยนตไ์ฟฟ้า FOMM ผ่าน
แอปพลิเคชนั ที่ตอบโจทยก์ารใชร้ถของคนเมืองยคุ
ใหม่ที่หนัมาใชร้ถพลงังานสะอาด และบรกิารรถเชา่
รายชั่วโมงกนัมากขึน้ สามารถใชบ้รกิารไดง้่าย 
สะดวก รวดเรว็ เชื่อมต่อการเดนิทางกบัระบบขนส่ง
มวลชน และเป็นมติรต่อสิ่งแวดลอ้ม โดยเริ่มใหบ้รกิารท่ีสามย่านมิตรทาวน ์ พรอ้มจดุชารจ์ที่สามารถใชบ้รกิาร
ไดต้ลอด 24 ชั่วโมง และมแีผนขยายจดุบรกิารเชา่รถยนตไ์ฟฟ้าเพิ่มทัง้ในกรุงเทพฯ ปรมิณฑล เเละต่างจงัหวดั 
 
 
 

3.2   ตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า (Muvmi) 

สืบเนื่องจาก Banpu NEXT ไดเ้ล็งเห็นถึงปัญหาเรื่องมลภาวะกบัเรื่องระบบการเดินทางในชวีิตประจ าวนัของ
ผูค้นในตวัเมือง ในปี 2560   Banpu NEXT  ไดล้งทนุในบรษิัท เออรเ์บิน โมบิลิตี ้ เทค จ ากดั หรือ UMT ซึ่งมี
สดัส่วนการถือหุน้รอ้ยละ 22.50   และในปี 2562 ไดเ้พิ่มสดัสว่นการเขา้ถือหุน้เป็นรอ้ยละ 30.66   ซึง่ UMT เป็น
บรษิัทท่ีมุ่งช่วยแกปั้ญหาการใชข้นส่งมวลชนของคนเมือง โดยเนน้ไปท่ีการเชื่อมต่อเขา้กบัระบบขนส่ง
มวลชน (first/last mile solution) ปัจจบุนั UMT ไดเ้ปิดใหบ้รกิาร Tuk Tuk Hop เพื่อช่วยเหลือนกัท่องเที่ยวใน
การเดินทางรอบเกาะรตันโกสินทร ์นอกจากนี ้UMT ยงัไดอ้อกแบบ และผลิตยานยนตไ์ฟฟ้าขนาดเล็ก โดยเริ่ม
จากตุ๊กตุก๊ไฟฟ้าที่ใช ้IoT (Internet of Things) ในการจดัการรถ (fleet management)  และไดม้กีารพฒันาแอป
พลิเคชนั   “MuvMi : มูฟมี”    ซึ่งเป็นแอปเรยีกรถแบบ “On-Demand” คือ เรียกเมื่อไหรก่็ไดต้ามตอ้งการ โดย
ระบบจะบรหิารจดัการใหผู้ท้ี่จะเรยีกรถไปในเสน้ทาง
เดียวกนัหรือบรเิวณใกลเ้คียงกนั สามารถไปรถคนั
เดียวกนัได ้ ทัง้นีบ้รกิารดงักล่าวมีรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า
ใหบ้รกิารอยูม่ากกว่า 100 คนัในกรุงเทพฯ ตามแนว
เสน้ทางรอบจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั บรเิวณรถไฟฟ้า 
BTS สถานีอารีย ์ ไปจนถึงรถไฟฟ้า MRT สถานี
ก าแพงเพชร บรเิวณพหลโยธิน ย่านเกาะรตันโกสินทร ์
บรเิวณอโศก นานา และมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ ไป
จนถึงเสนานิคมและบรเิวณโดยรอบ 
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3.3   เรือท่องเทีย่วไฟฟ้าทางทะเล (e-Ferry) 

ดว้ยความมุง่มั่นในการขบัเคลื่อนองคก์รใหเ้ติบโตอย่างยั่งยืนภายใตก้ลยทุธ ์Greener & Smarter บา้นป ูเน็กซ ์
บรษิัทลกูของกลุม่บา้นปฯู ในฐานะผูใ้หบ้รกิารพลงังานสะอาดชัน้น าในภมูิภาคเอเชียแปซิฟิก ไดพ้ฒันา  ‘บ้านป ู
เน็กซ ์ อีเฟอรร่ี์’ (Banpu NEXT e-Ferry) เรือท่องเที่ยวไฟฟ้าทางทะเลล าแรกของไทย โดยไดส้นบัสนนุ
งบประมาณ และน านวตักรรมความรูด้า้นเทคโนโลยีพลงังานมาใชใ้นการผลิตเรือท่องเที่ยวไฟฟ้าทางทะเลล า
แรกของไทย โดยน าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (LiB) จากบรษิัท ดรูาเพาเวอร ์เครือขา่ยพนัธมติรที่ Banpu NEXT 
เขา้ไปรว่มลงทนุ มาใชก้บัเรือล านี ้ซึ่งเป็นแบตแตอรี่ที่มีประสิทธิภาพสงู ไดร้บัเครื่องหมายการนัตคีณุภาพ และ
สิทธิบตัรต่างๆ ในระดบัสากลกวา่ 40 ใบ นอกจากนี ้ Banpu NEXT ยงัตดิตัง้สถานีอดัประจไุฟฟ้าบรเิวณทา่
เทียบเรืออา่วปอ จ.ภเูก็ต และน าระบบบรหิารจดัการพลงังาน (Energy Management System) มาใชค้วบคมุ
การผลิต ส่งจา่ย และใชพ้ลงังานบนเรือใหม้ีประสิทธิภาพสงูสดุ พรอ้มรวบรวมขอ้มลูจากระบบดงักล่าว มาใช้
ตรวจสอบการท างานของเรือ วางแผนการบรหิารจดัการพลงังาน และการซ่อมบ ารุง รวมถึงน าขอ้มลูการใช้
พลงังานจากระบบแพลตฟอรม์ที่ท  างานรว่มกบัเทคโนโลยีอินเทอรเ์น็ตออฟตงิส ์(Internet of Things - IoT) มา
พฒันาและออกแบบการใชพ้ลงังานใหต้รงกบัความตอ้งการ และเหมาะสมกบัการใชง้านของลกูคา้แต่ละราย 
จากขอ้มลูของกรมเจา้ทา่ ปัจจบุนัมีเรือท่องเที่ยวทางทะเลประมาณ 3,000 ล า โดย 2,000 ล าใหบ้รกิารอยู่ใน
แถบทะเลอนัดามนั และอ่าวไทยใน 4 จงัหวดั ไดแ้ก ่
ภเูก็ต พงังา กระบ่ี สรุาษฎรธ์านี ดงันัน้ Banpu NEXT 
จึงวางเป้าหมายจะผลิตเรือท่องเที่ยวไฟฟ้าใหบ้รกิาร
ในแถบทะเลอนัดามนัและอา่วไทยครอบคลมุทัง้ 4 
จงัหวดัดงักล่าว เพื่อรองรบัโอกาสเติบโตของ
อตุสาหกรรมเรือท่องเที่ยวไฟฟ้า สนบัสนนุ
ประสบการณก์ารท่องเที่ยวสีเขยีวใหก้บันกัท่องเที่ยว 
และคนในชมุชนทอ้งถิ่น ตอบเทรนดก์ารใชเ้ทคโนโลยี
พลงังานสะอาดในอนาคต และรว่มขบัเคลื่อนการ
พฒันาพลงังานของไทยสู่ Energy 4.0 

 

4.  ธุรกิจพัฒนาชุมชนอัจฉริยะ (Smart City)  

4.1   โครงการพัฒนาสมารท์ซิตีจั้งหวดัขอนแก่น 

 บา้นป ูเน็กซ ์เล็งเห็นถงึความส าคญัในการชว่ยประเทศไทยขบัเคล่ือนนโยบายพลงังาน 4.0 และการมีส่วนรว่ม
ในการผลกัดนัการใชพ้ลงังานสะอาดอยา่งเต็มรูปแบบ จงึรว่มมือกบัเครือขา่ยพฒันาเมืองขอนแกน่ เพื่อรว่มกนั
ผลกัดนั “โครงการพัฒนาสมารท์ซิตีจั้งหวดัขอนแก่น” ภายใตแ้ผนแม่บทการพฒันาเมืองขอนแก่นสมารท์
ซิตี ้2029  

โดยจะรว่มกนัศกึษาความเป็นไปไดใ้นการสรา้งระบบนิเวศดา้นการใชพ้ลงังานสะอาดที่ครบวงจร อาทิ การ
ติดตัง้ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์ การวางระบบสายส่งไฟฟ้าอจัฉรยิะ การศกึษาการน าระบบกกั
เก็บพลงังานเพื่อเสรมิศกัยภาพการใชพ้ลงังานอย่างเหมาะสม การพฒันาระบบขนส่งอจัฉรยิะ การวางระบบ
สญัจรทางเลือกสาธารณะรองรบัส่วนต่อขยายโครงการขนส่งมวลชนรถไฟฟ้าระบบรางเบา รวมถงึการน า
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เทคโนโลยีพลงังานสมยัใหม่อื่นๆ มาใชใ้นเมืองขอนแก่น เพื่อสนบัสนนุการสรา้งสภาพแวดลอ้มอจัฉรยิะ (Smart 
Environment) ส่งเสรมิการใชพ้ลงังานสะอาดอยา่งเป็นรูปธรรม พรอ้มช่วยยกระดบัคณุภาพชีวติที่ดีใหก้บัชาว
ขอนแก่น และรว่มขบัเคลื่อนขอนแก่นเขา้สูก่ารเป็นสมารท์ซติีต้ามแผนพฒันาเมืองฯ โดยมวีตัถปุระสงคใ์นการ
รว่มศกึษาความเป็นไปไดใ้นการน าพลงังานสะอาด และเทคโนโลยีพลงังาน เขา้ไปตดิตัง้ในพืน้ท่ีเขตจงัหวดั
ขอนแก่น พรอ้มรว่มกนัผลกัดนัการใชพ้ลงังานสะอาดอย่างเตม็รูปแบบ ขานรบันโยบายพลงังาน 4.0 และแผน
แม่บทการพฒันาเมืองขอนแก่นสมารท์ซิตี ้2029 เพื่อยกระดบัการใชพ้ลงังานใหม้ีประสิทธิภาพ และยั่งยืน ช่วย
ลดมลพิษ และผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มในระยะยาว ตลอดจนสรา้งคณุภาพชวีิตที่ดใีหแ้กช่าวขอนแก่น 

 
4.2   โครงการพัฒนาภูเกต็สมารท์ซิตี ้

จงัหวดัภเูกต็เป็นหนึ่งในจงัหวดัที่ไดร้บั
เลือกใหเ้ป็นจงัหวดัน ารอ่งในโครงการ
เมืองอจัฉรยิะ หรือ สมารท์ซิตี ้ (Smart 
City) ตามนโยบายของรฐับาล 
เทศบาลนครภเูก็ต โดยมเีป้าหมาย 7 
ดา้น คือ ดา้นส่ิงแวดลอ้มอจัฉรยิะ 
(Smart Environment) ดา้นเศรษฐกจิ
อจัฉรยิะ (Smart Economy) ดา้น
ขนส่งอจัฉรยิะ (Smart Mobility) ดา้น
พลงังานอจัฉรยิะ (Smart Energy) 
ดา้นพลเมืองอจัฉรยิะ (Smart People) ดา้นการด ารงชีวติอจัฉรยิะ (Smart Living) และดา้นการบรหิารภาครฐั
อจัฉรยิะ (Smart Governance) ซึง่ Banpu NEXT ไดเ้ขา้มารว่มเป็นส่วนหนึง่ที่ชว่ยผลกัดนัดา้นการขนส่ง
อจัฉรยิะ สมารท์โมบิลิตี ้ (Smart Mobility) เติมเต็มการเดินทางใหส้ะดวกสบายยิ่งขึน้ เป็นมิตรตอ่ส่ิงแวดลอ้ม 
และสรา้งคณุภาพชีวติที่ดีใหแ้ก่ชาวภเูกต็ 

ทัง้นี ้ Banpu NEXT จะท างานรว่มกบัภาคเอกชน และหน่วยงานภาครฐัทอ้งถิ่นที่เก่ียวขอ้งอยา่งใกลช้ิดใน
การศกึษาและประเมินพืน้ท่ีเพื่อออกแบบโซลชูนัใหต้รงกบัความตอ้งการของชนุชนภเูก็ต โดยไดร้ว่มกบั
บรษิัทเอกชนทอ้งถิ่นน าบา้นป ูเน็กซ ์อีเฟอรร์ี่ (Banpu NEXT e-Ferry) เรือท่องเที่ยวไฟฟ้าทางทะเลล าแรกของ
ไทย มาใหบ้รกิารเสน้ทางท่องเที่ยวภเูกต็-อา่วพงังา พรอ้มใหบ้รกิารยานยนตไ์ฟฟ้าแบบครบวงจร พรอ้มกบั
แพลตฟอรม์และแอปพลิเคชั่นการใชบ้รกิารเชา่รถยนตไ์ฟฟ้า car sharing หรือแบบ car riding รวมทัง้การ
บรหิารจดัการเมอืงดว้ยสมารท์คอมมิวนติีแ้พลตฟอรม์ ที่น ามาใชเ้พื่อรวบรวมขอ้มลูเมืองผ่านระบบเซ็นเซอร ์
และน ามาวิเคราะหป์ระมวลผลดว้ยการใช ้ AI เพื่อชว่ยแกปั้ญหาของชาวเมืองภเูก็ตไดอ้ย่างตรงจดุ เช่น การ
ตรวจวดัคณุภาพอากาศ-น า้ กลอ้งวงจรปิดอจัฉรยิะที่สามารถตรวจวดัปรมิาณคน คดักรองโควดิ-19 บรหิารจดุ
จอดรถไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นตน้ 
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2.2  การตลาดและการแข่งขัน 
1. การตลาดและการแข่งขนัธุรกจิถ่านหนิ 

1.1  ตลาดถ่านหนิโลก 

 อุปสงค ์(Demand) 

ความตอ้งการถ่านหินน าเขา้ในปี 2563 หดตวัอยา่งรุนแรงจากมาตรการล็อกดาวน ์ (Lockdown) ของประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลก  เพื่อควบคมุการแพรร่ะบาดของ coronavirus (Covid-19) ผลของมาตรการ Lockdown ที่ขยายไป
ทั่วโลกท าใหม้ีการจ ากดักจิกรรมทางสงัคม การเดินทาง และการท ากิจกรรมทางธุรกิจที่ไม่เก่ียวขอ้งกบั
ปัจจยัพืน้ฐาน ท าใหก้ารด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกจิส่วนใหญ่หยดุชะงกัและความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าลดลงอยา่ง
รวดเรว็ ซึ่งเป็นเหตใุหค้วามตอ้งการถ่านหินน าเขา้ลดลงประมาณรอ้ยละ 8.1 เมื่อเทียบกบัปี 2562 

การหดตวัทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงส่งผลใหร้าคาน า้มนั ก๊าซธรรมชาติ และถา่นหินลดลงอยา่งรวดเรว็ จนท าให้
ในทวีปยโุรปและบางชว่งเวลาในทวีปเอเชียก๊าซธรรมชาตินัน้สามารถแข่งขนักบัถา่นหินได ้ ส่งผลใหม้ีการ
เดินเครื่องโรงไฟฟ้าที่ใชก๊้าซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลิงมากขึน้ และมีการลดการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าถา่นหินลง ซึ่งมี
ส่วนท าใหก้ารใชถ้า่นหินลดลงมากขึน้โดยเฉพาะในยโุรป 

สาธารณรัฐประชาชนจนียงัคงเป็นประเทศผูน้  าเขา้ถ่านหินรายใหญ่ที่สดุของโลก ถึงแมร้ฐับาลจะพยายาม
จ ากดัการน าเขา้เพื่อปกป้องธุรกจิถ่านหินในประเทศก็ตาม การท่ีจีนไดร้บัผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของ 
Covid-19 ตัง้แต่ตน้ปี 2563  ท าใหค้วามตอ้งการใชถ้า่นหินลดลง และมาตรการควบคมุการแพรร่ะบาดของ 
Covid-19 ของรฐับาลก็ส่งผลใหก้ารผลิตถ่านหินลดลงเช่นกนั ประกอบกบัถา่นหินน าเขา้มีราคาถกูกวา่ถา่นหินท่ี
ผลิตในประเทศมาก ท าใหก้ารน าเขา้ถา่นหินในช่วงครึง่แรกของปีอยู่ในระดบัสงู 

รฐับาลจีนพยายามฟ้ืนเศรษฐกิจของประเทศตัง้แต่กลางเดือนกมุภาพนัธ ์ 2563 แต่ประชาชนส่วนใหญ่ยงั
หลีกเล่ียงการท ากิจกรรมทางเศรษฐกจิ ท าใหส้ภาพเศรษฐกจิฟ้ืนตวัไดช้า้ ในดา้นความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าไดฟ้ื้นตวั
กลบัมาเทา่กบัช่วงก่อนเกิดสถานการณ ์ Covid-19 ตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 2563 ที่ไดร้บัแรงหนนุจากสภาพ
อากาศรอ้นและอยูใ่นช่วงที่การผลิตไฟฟ้าจากพลงังานน า้ที่มาจากเขื่อนท าไดน้อ้ย ท าใหก้ารกลบัมาเดินเครื่อง
โรงไฟฟ้าถ่านหินกลบัไปอยู่ในระดบัเดียวกบัช่วงก่อนสถานการณ ์Covid-19 เช่นกนั 

การเกิดอบุตัเิหตทุี่เหมืองถา่นหินในประเทศจีนหลายครัง้ท าใหร้ฐับาลน ามาตรการตรวจสอบความปลอดภยัใน
การท าเหมืองมาใช ้ ส่งผลใหห้ลายเหมืองตอ้งหยดุผลิตหรือลดก าลงัการผลิตลงชั่วคราว ท าใหก้ารเพิ่มก าลงัการ
ผลิตถ่านหินท าไดช้า้กว่าต่อการฟ้ืนตวัของความตอ้งการถา่นหิน จึงส่งผลท าใหร้าคาถ่านหินในประเทศจีน
ปรบัตวัเพิ่มขึน้อย่างรวดเรว็ โดยเฉพาะในชว่งฤดหูนาวปลายปี 2563 ที่ความตอ้งการถา่นหินเพิม่สงูขึน้มาก  แต่
ไม่สามารถเพิ่มก าลงัการผลิตไดม้ากพอ ประกอบกบัมีการควบคมุการน าเขา้ที่เขม้งวด ท าใหร้าคาถ่านหินใน
ประเทศยิง่ปรบัตวัสงูมาก 

ดา้นความขดัแยง้ทางการคา้ระหว่างประเทศจีนกบัประเทศออสเตรเลียยงัคงด าเนินอยา่งต่อเนื่องตัง้แต่ปีก่อน
หนา้ โดยจีนไดเ้พิม่ระยะเวลาในการท าพิธีการศลุกากรส าหรบัถา่นหินท่ีน าเขา้จากออสเตรเลียใหย้าวนานกว่า
ประเทศอื่นมาก ซึ่งเป็นการเพิ่มตน้ทนุใหผู้ผ้ลิตถ่านหินออสเตรเลีย อย่างไรก็ตามการน าเขา้ถา่นหินจาก
ออสเตรเลียกย็งัอยู่ในระดบัสงู ท าใหใ้นช่วงปลายปี 2563 จีนไดย้กระดบัการหา้มน าเขา้ถา่นหินจากออสเตรเลีย
โดยการขอใหผู้น้  าเขา้ถา่นหินหลีกเล่ียงการซือ้ถ่านหินจากออสเตรเลีย ท าใหใ้นชว่งปลายปี 2563 ผูน้  าเขา้ที่ซือ้
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ถ่านหินจากออสเตรเลียไวแ้ลว้ไดเ้ทขายถ่านหินจากออสเตรเลียไปตลาดอื่น  เป็นเหตใุหร้าคาถ่านหินออสเตรเลีย
ลดลงมาก ทัง้นีห้ลงัจากเทขายถา่นหินออสเตรเลียแลว้ ผูน้  าเขา้จีนไดห้นัไปซือ้ถ่านหินจากผูผ้ลิตประเทศอื่นมา
ทดแทน ท าใหร้าคาถ่านหินจากแหล่งอื่น นอกจากออสเตรเลียปรบัตวัสงูขึน้อย่างรวดเรว็ ส่งผลใหผู้ซ้ือ้ถ่านหินใน
ประเทศอื่นๆ หนัไปซือ้ถ่านหินจากออสเตรเลียท าใหร้าคาถ่านหินออสเตรเลียปรบัขึน้ตาม 

อินเดีย การน าเขา้ถา่นหินในปี 2563 
หดตวัลงเช่นกนัจากมาตรการ 
Lockdown ของรฐับาลตัง้แตป่ลาย
เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 
2563 เพื่อสกดัการระบาดของ Covid-
19 ท าใหค้วามตอ้งการใชไ้ฟฟ้าลดลง
มากในชว่ง Lockdown ส่งผลใหค้วาม
ตอ้งการถ่านหินลดลงดว้ยเช่นกนั 
ในขณะท่ีการผลิตถ่านหินในประเทศ
อินเดียไดร้บัผลกระทบจาก 
Lockdown ไม่มากนกัเพราะไดร้บัการยกเวน้เนื่องจากเป็นกจิการจ าเป็นพืน้ฐาน ท าใหป้รมิาณถ่านหินมีมากเกิน
ความตอ้งการ อยา่งไรกต็ามโรงไฟฟ้าถา่นหินท่ีอยู่ไกลจากแหล่งถ่านหินยงัคงมคีวามตอ้งการใชถ้่านหินน าเขา้ 
รวมทัง้อตุสาหกรรมเหล็กและปนูซีเมนตย์งัคงตอ้งการใชถ้า่นหินน าเขา้ที่มีคา่ความรอ้นสงูอยู่ โดยเฉพาะกลุ่ม
ปนูซีเมนตท์ี่หนัมาน าเขา้ถา่นหินแทน Petroleum Coke ที่มีราคาสงู ทัง้นีก้ารฟ้ืนตวัของกิจกรรมทางเศรษฐกจิ
เป็นไปอย่างชา้ๆ เพราะอตัราการติดเชือ้ Covid-19 ในอินเดียยงัอยู่ในระดบัสงู ท าใหก้ารฟ้ืนตวัของความตอ้งการ
ถ่านหินน าเขา้ฟ้ืนตวัชา้เช่นกนั 

ความตอ้งการถ่านหินน าเขา้ของประเทศญ่ีปุ่ นก็ลดลงเช่นกนั จากมาตรการ Lockdown ของรฐับาลท่ีประกาศ
ภาวะฉกุเฉินชว่งเดือนเมษายนถงึเดือนพฤษภาคมเพื่อสกดัการระบาดของ Covid-19 แตถ่ึงแมก้ารฟ้ืนตวัทาง
เศรษฐกิจจะเป็นไปอยา่งชา้ๆ จากจ านวนผูต้ดิเชือ้รายใหม่ยงัอยูใ่นระดบัสงู ความตอ้งการการใชถ้่านหินกลบั
ลดลงไม่มากนกั เนื่องจากโรงไฟฟ้านิวเคลียรส่์วนใหญ่ยงัหยดุเดนิเครื่องอยู ่

การน าเขา้ถ่านหินของเกาหลีใตล้ดลงในชว่งตน้ปี 2563 เนื่องจากรฐับาลจ ากดัการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าถ่านหิน
ช่วงเดือนธันวาคม 2562 ถงึเดอืนมีนาคม 2563 เพื่อลดมลพษิทางอากาศ และมีการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า
นิวเคลียรเ์พิ่มขึน้ ในช่วงเดอืนพฤษภาคม เกาหลีใตป้ระกาศมาตรการ Lockdown เพื่อสกดัการระบาดของ 
Covid-19 ท าใหค้วามตอ้งการไฟฟ้าลดลงมาต ่าสดุในรอบ 5 ปี และในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดอืนพฤศจิกายน
ราคาก๊าซธรรมชาตเิหลวหรือ LNG ตามสญัญาที่เชื่อมโยงกบัราคาน า้มนัไดป้รบัตวัลงมาต ่ามากตามราคาน า้มนั
ที่ปรบัลงมา 3-6 เดือนก่อนหนา้นัน้ ท าใหโ้รงไฟฟ้าที่ใชก๊้าซธรรมชาตเิหลว LNG เป็นเชือ้เพลิงสามารถแขง่ขนักบั
โรงไฟฟ้าถ่านหินได ้ แต่ในช่วงปลายปี 2563 ราคาก๊าซธรรมชาตเิหลว LNG ไดป้รบัสงูขึน้จากความตอ้งการใชท้ี่
สงูขึน้ในชว่งฤดหูนาวท าใหต้น้ทนุการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหินกลบัมาถกูกวา่โรงไฟฟ้าก๊าซ แต่อย่างไรก็
ตามในชว่งเดือนธันวาคม เป็นช่วงที่รฐับาลจ ากดัการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินอีกครัง้ ท าใหก้ารใชถ้า่นหิน
น าเขา้ของเกาหลีใตใ้นปีที่ผ่านมาลดลงค่อนขา้งมาก 
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สาธารณรฐัไตห้วนัไดป้ระกาศมาตรการ Lockdown เพื่อสกดัการแพรร่ะบาดของ Covid-19 ค่อนขา้งเรว็ ท า
ใหผ้ลกระทบจาก Covid-19 มีไม่มากนกั และสามารถฟ้ืนเศรษฐกิจกลบัมาอยู่ในระดบัเดียวกบัช่วงก่อน 
Lockdown ค่อนขา้งเรว็ ท าใหก้ารใชถ้า่นหินลดลงไม่มากนกั 

ประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตม้กีารน าเขา้ถ่านหินโดยรวมเพิม่ขึน้ โดยเฉพาะประเทศสาธารณรฐัสงัคมนยิม
เวียดนามมีการน าเขา้ถา่นหินเพิม่ขึน้จากปีก่อนมากเนื่องจากความตอ้งการไฟฟ้าเพิ่มขึน้มาก ทีม่ีการเดินเครื่อง
โรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่ ขณะทีก่ารผลิตถ่านหินในประเทศลดลง เวียดนามเป็นประเทศที่ไดร้บัผลกระทบจาก 
Covid-19 ไม่มากนกั เนื่องจากมกีารด าเนินมาตรการสกดัการแพรร่ะบาดของ Covid-19 ที่รวดเรว็ ส่วนประเทศ
อื่นๆ ในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตส่้วนใหญ่จะมีการน าเขา้ถ่านหินเพิ่มขึน้จากปีก่อน ทัง้ๆ ที่มกีารหดตวัทาง
เศรษฐกิจยกเวน้ประเทศฟิลิปปินสท์ี่การน าเขา้ถา่นหินลดลงเนื่องจากมาตรการ Lockdown ที่เขม้ขน้ 

สาธารณรฐัอิสลามปากีสถานมกีารน าเขา้ถา่นหินเพิ่มขึน้ ทัง้ๆ ที่มีมาตรการ Lockdown เนื่องจากมีการ
เดินเครื่องโรงไฟฟ้าถา่นหินใหม่ในช่วงปลายปี 2562 

การน าเขา้ถ่านหินในตลาดยโุรปลดลงมากในปี 2563 เนื่องจากความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าลดลงจากมาตรการ 
Lockdown เพื่อสกดัการแพรร่ะบาดของ Covid-19 ประกอบกบัราคาก๊าซธรรมชาติที่ต  ่ามากและการผลิตไฟฟ้า
จากพลงังานหมนุเวียนเพิม่ขึน้อยา่งต่อเนื่อง ท าใหค้วามตอ้งการใชถ้า่นหินลดลง นอกจากนีห้ลายประเทศใน
ยโุรปไดเ้รง่ด าเนินการตามแผนการยกเลิกการใชถ้่านหินในโรงไฟฟ้าใหเ้รว็ขึน้ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ใหไ้ดต้ามเปา้หมาย ทัง้นีม้ีหลายประเทศจะยกเลิกการใชถ้่านหินในการผลิตกระแสไฟฟ้าภายในปี 2568 ซึ่งจะ
ท าใหก้ารใชถ้า่นหินในยโุรปลดลงอย่างรวดเรว็มากขึน้ 
 

 อุปทาน (Supply) 

การส่งออกถ่านหินในปี 2563 ลดลงเนื่องจากความตอ้งการถา่นหินในตลาดโลกลดลงมาก      ทัง้ๆ ที่การผลิต
ถ่านหินไดร้บัการผ่อนผนัจากมาตรการ Lockdown ในเกือบทกุประเทศ การส่งออกถา่นหินของสาธารณรฐั
อินโดนีเซียลดลงมากที่สดุเนื่องจากความตอ้งการถ่านหินน าเขา้ในประเทศที่เป็นลกูคา้ส าคญั เชน่ จีน อินเดยี 
ลดลง 

การส่งออกถ่านหินจากออสเตรเลียลดลงเช่นกนั เนื่องจากขอ้พพิาททางการคา้กบัจีน ท าใหจ้ีนออกมาตราการ
หา้มน าเขา้ถ่านหินจากออสเตรเลีย ส่งผลใหผู้ผ้ลิตถ่านหินของออสเตรเลียพยายามขายถา่นหินไปยงัตลาดอื่น
เพื่อทดแทนตลาดจีน แต่ไม่สามารถชดเชยไดท้ัง้หมดเนื่องจากจีนมีปรมิาณการน าเขา้ถ่านหินสงูมาก 



หนา้ 65 

 

 

ผูผ้ลิตถ่านหินในสาธารณรฐั
โคลอมเบียไดล้ดก าลงัการผลิต
ลง เนื่องจากเหมืองถ่านหิน
หลายแหล่งไดห้ยดุผลิตชั่วคราว
เป็นผลมาจากราคาถ่านหินใน
ยโุรปซึ่งเป็นตลาดหลกัของ
โคลอมเบียไดล้ดลงในระดบัต ่า
มาก และเหมืองบางแหง่คนงาน
ไดม้ีการหยดุงานประทว้ง 
นอกจากนีผู้ผ้ลิตยงัตอ้งปฏิบตัิ
ตามมาตรการควบคมุการแพรร่ะบาดของ Covid-19 ตามมาตรการของรฐับาล  ท าใหป้รมิาณการส่งออกส่งออก
ถ่านหินของโคลอมเบียลดลงมากเป็นอนัดบั 2 รองจากอินโดนีเซยี 

ผูผ้ลิตในสหพนัธรฐัรสัเซียไดพ้ยายามเพิ่มการส่งออกถ่านหินมายงัเอเชยีมากขึน้ เนื่องจากตลาดยโุรปมีการหด
ตวัลง รวมทัง้การอ่อนคา่ของสกลุเงินรูเบิล (Rouble) ท าใหถ้่านหินจากรสัเซียสามารถแข่งขนัในตลาดเอเชยีได ้
นอกจากนีปั้ญหาการผลิตถ่านหินในโคลอมเบียมีผลต่อปรมิาณการส่งออกถา่นหินของรสัเซียไปยโุรปลดลงไม่
มากนกั โดยรสัเซยีเป็นประเทศเดียวที่สามารถส่งออกไดเ้พิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัปี 2562 ทัง้ที่ความตอ้งการถ่านหิน
น าเขา้ในตลาดโลกหดตวัอยา่งรุนแรง อย่างไรกต็ามการส่งออกถา่นหินของรสัเซยีมายงัตลาดเอเชยียงัมีขอ้จ ากดั
เรื่องก าลงัการขนส่งทางรถไฟและก าลงัการขนถา่ยถ่านหินผ่านท่าเรือ  ท าใหไ้ม่สามารถเพิม่การส่งออกมาเอเชีย
ไดม้าก 

สาธารณรฐัแอฟรกิาใตใ้นปีที่ผ่านมาไดร้บัผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของ Covid-19 ไม่มากนกั เพราะความ
ตอ้งการถ่านหินคณุภาพสงูของอตุสาหกรรมเหล็กและปนูซีเมนตจ์ากอินเดียยงัคงอยูใ่นระดบัสงู ในขณะท่ี
ปรมิาณถา่นหินคณุภาพดีส าหรบัการส่งออกมีปรมิาณจ ากดั ในชว่งปลายปีแอฟรกิาใตไ้ดร้บัประโยชนจ์าก
มาตรการท่ีจีนหา้มน าเขา้ถ่านหินออสเตรเลีย ท าใหผู้น้  าเขา้ของจนีหนัมาซือ้ถ่านหินจากผูผ้ลิตในแอฟรกิาใต ้

ดา้นการส่งออกถ่านหินของสหรฐัอเมรกิาในปี 2563 มีปรมิาณลดลง เนื่องจากความตอ้งการถ่านหินในยโุรปซึ่ง
เป็นตลาดหลกัของสหรฐัฯ ลดลง และราคาถ่านหินในตลาดโลกปรบัลดลงมาอยูใ่นระดบัท่ีต ่ากวา่ตน้ทนุ ท าให้
ผูผ้ลิตถ่านหินลดการส่งออกลง 
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ในปี 2563 บรษิัทฯ จ าหน่ายถา่นหินจากอินโดนีเซยีจ านวน 21.2 ลา้นตนั ลดลงจากปีก่อนหนา้รอ้ยละ 16.1 
เนื่องจากความตอ้งการถ่านหินในตลาดโลกหดตวัอยา่งรุนแรงและราคาถ่านหินลดลงมาก บรษิทัฯ มีสดัส่วน
ปรมิาณการขายไปประเทศจีนมากที่สดุที่รอ้ยละ 22  รองลงมาคอืตลาดประเทศญ่ีปุ่ นและอินโดนเีซีย  คิดเป็น
รอ้ยละ 21 และรอ้ยละ 18 ตามล าดบั โดยบรษิัทฯ เพิ่มปรมิาณการขายถา่นหินในอินโดนีเซียรอ้ยละ 14 จากปี
ก่อน เนื่องจากภาวะราคาถา่นหินใน
ตลาดโลกตกต ่าจึงเนน้การขายใน
ประเทศ  ประกอบกบัความตอ้งการ
ใชถ้า่นหินของอตุสาหกรรมถลงุโลหะ
ในอินโดนีเซยีเพิ่มขึน้มาก และเป็น
ลกูคา้ที่ใหร้าคาสงู นอกจากนีแ้ลว้
บรษิัทฯ ยงัไดเ้พิ่มปรมิาณการขายใน
ตลาดฟิลิปปินสแ์ละตลาดเกิดใหม่ 
เช่น บงัคลาเทศเพิ่มขึน้รอ้ยละ 23 
และรอ้ยละ 12 จากปีก่อนตามล าดบั 
เนื่องจากเป็นตลาดที่ใหร้าคาสงู 
 

1.2  ตลาดถ่านหนิในประเทศอนิโดนีเซีย 

การผลิตถ่านหินของอินโดนีเซียในปี 2563 ลดลงจากปีก่อนหนา้ค่อนขา้งมาก เนื่องจากความตอ้งการถ่านหินใน
ตลาดโลกลดลงมากจากมาตรการป้องกนัการแพรร่ะบาด Covid-19  ของแต่ละประเทศ ตวัเลขการผลิตถ่านหิน
จากกระทรวงพลงังานและเหมืองแรข่องอินโดนีเซยี ในปี 2563 มีปรมิาณการผลิตอยู่ที่ 557 ลา้นตนั ลดลงรอ้ยละ 
9.5 จากปี 2562 ทัง้นีก้ารผลิตถ่านหินไดร้บัผลกระทบจากมาตรการป้องกนัการแพรร่ะบาด Covid-19 ของ
รฐับาลไม่มากนกั เนื่องจากถา่นหินจดัเป็นสินคา้จ าเป็นท าใหไ้ดร้บัการผ่อนปรนจากมาตรการของรฐับาล 

ในดา้นการส่งออก ตวัเลขปรมิาณการส่งออกถ่านหินในชว่ง 10 เดือนแรกของปี 2563 จากรมศลุกากรของ
อินโดนีเซียอยู่ที่ 329 ลา้นตนั ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนรอ้ยละ 14.1 โดยการส่งออกของอินโดนีเซียเริ่มฟ้ืน
ตวัในช่วงปลายปีเนื่องจากความตอ้งการถ่านหินน าเขา้ของจีนและอินเดียทีเ่พิ่มขึน้ คาดวา่ตวัเลขประมาณการ
การส่งออกทัง้ปีประมาณ 404 ลา้นตนั ลดลงจากปีก่อนรอ้ยละ 12 และคิดเป็นรอ้ยละ 72 ของปรมิาณถา่นหินท่ี
ผลิตทัง้หมดในอินโดนเีซยี โดยตลาดส่งออกหลกัไดแ้ก่ จีน อินเดยี ญ่ีปุ่ น เกาหลีใต ้ไตห้วนั และประเทศในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตแ้ละเอเชียใต ้

ความตอ้งการใชถ้่านหินในอินโดนีเซียเองในปี 2563 ซึง่ไดร้บัผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของ Covid-19 
เช่นเดียวกนั เนื่องจากรฐับาลอินโดนีเซียประกาศมาตรการ Lockdown ทัง้ประเทศในชว่งเดือนเมษายน-
พฤษภาคม 2563 โดยมกีารจ ากดัการท ากจิกรรมทางสงัคมและการเดินทาง ท าใหโ้รงงานอตุสาหกรรมจ านวน
มากตอ้งหยดุการผลิตชั่วคราว ท าใหค้วามตอ้งการใชไ้ฟฟา้ลดลง อย่างไรก็ตามการใชเ้ชือ้เพลิงถา่นหินใน
โรงไฟฟ้าลดลงไม่มากนกั เนื่องจากการเริม่เดินเครื่องของโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่ ประกอบกบัความตอ้งการถ่าน
หินที่เพิ่มขึน้จากการเริ่มเดินเครื่องการผลิตของโรงถลงุโลหะใหม ่ ท าใหค้วามตอ้งการใชถ้า่นหินโดยรวมลดลง
จากปีก่อนหนา้ไม่มากนกั ตวัเลขประมาณการความตอ้งการใชถ้า่นหินในอินโดนีเซียทัง้ปี 2563 อยู่ที่ 136 ลา้น
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ตนั ลดลงจากปีก่อนรอ้ยละ 1.4 แบ่งเป็นใชใ้นการผลิตกระแสไฟฟ้ารอ้ยละ 71 ในอตุสาหกรรมปนูซีเมนตร์อ้ยละ 
10 ในอตุสาหกรรมถลงุโลหะรอ้ยละ 9 และที่เหลือใชใ้นอตุสาหกรรมอื่นๆ เช่น ส่ิงทอ ปุ๋ ย ปิโตรเคมี เป็นตน้ 

ในปี 2563 บรษิัทฯ จ าหน่ายถา่นหินในอินโดนีเซียจ านวน 3.8 ลา้นตนั คิดเป็นรอ้ยละ 18 ของปรมิาณการ
จ าหน่ายถา่นหินทัง้หมดของบรษิทัฯ จากแหล่งผลิตในอินโดนีเซยี คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดประมาณรอ้ยละ 2.8 
ของความตอ้งการใชถ้า่นหินในอนิโดนีเซีย  โดยกลุ่มลกูคา้หลกัเป็นลกูคา้กลุ่มอตุสาหกรรมถลงุโลหะมีสดัส่วน
รอ้ยละ 55 ของปรมิาณการจ าหน่ายถา่นหินทัง้หมด รองลงมาเป็นการจ าหน่ายใหก้บัโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศ
อินโดนีเซียรอ้ยละ 39 และอตุสาหกรรมปนูซีเมนตร์อ้ยละ 6 

ในปีที่ผ่านมารฐับาลอินโดนีเซียไดม้ีการแกไ้ขกฏหมายเหมืองแรโ่ดยอนญุาตใหบ้รษิัทท่ีไดร้บัใบอนญุาตท า
เหมืองในระบบสญัญาการท าเหมืองถา่นหิน Coal Contract of Work (CCoW) สามารถเปลี่ยนมาเป็นใบอนญุาต
ตามกฎหมายเหมืองแรใ่หม่ Special Business Mining Licences (IUPK)  โดยสามารถขยายอายใุบอนญุาต
ออกไปไดอ้ีก 2 เทอมๆ ละ 10 ปี โดยมิตอ้งมีการประกวดราคาใหม่ พรอ้มทัง้ไดย้กเลิกการจ ากดัการถือครองที่ดิน
ที่ก าหนดไวเ้ดิมไมเ่กิน 15,000 เฮกเตอร ์(Hectare : ha) ต่อหนึ่งใบอนญุาต 

นอกจากนีร้ฐับาลอินโดนีเซียไดป้ระกาศใชก้ฎหมายทางการคา้ฉบบัใหม่ โดยบงัคบัใหผู้ซ้ือ้ถ่านหินจาก
ต่างประเทศตอ้งใชเ้รือสญัชาติอนิโดนีเซีย (Indonesian Flagged) ในการขนถ่านหินเท่านัน้ อย่างไรกต็ามกฎ
ดงักล่าวก็ไดร้บัการแกไ้ขใหม้ีผลเฉพาะกบัเรือเทกองที่มีขนาดไม่เกิน 10,000 Deadweight tonnage (DWT) ก่อน
มีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563 เนื่องจากเรือสญัชาติอินโดนีเซียมีไม่เพียงพอในการขนสินคา้ทัง้หมด 

 

1.3   ตลาดถ่านหนิในประเทศออสเตรเลีย  

ถ่านหินส่วนใหญ่ที่บรษิัท Centennial Coal Company Limited ผลิตนัน้ถกูน าไปใชใ้นโรงไฟฟ้าใน New South 
Wales ในขณะเดียวกนัการส่งออกไปยงัโรงไฟฟ้าในเอเชียยงัคงเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง ปัจจบุนั Centennial เป็นผู้
จดัส่งประมาณรอ้ยละ 80 ของปรมิาณเชือ้เพลิงที่ตอ้งใชใ้นโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดใหญ่ใน Western Region การ
ขายถา่นหินใหก้บัโรงไฟฟ้าเหล่านีจ้ะท าภายใตส้ญัญาระยะยาวที่มีการก าหนดปรมิาณถา่นหินและราคาซือ้ขาย
ล่วงหนา้ การท าสญัญาจดัสง่ถ่านหินในประเทศที่ท  ากบัโรงไฟฟ้าใน New South Wales  มีขอ้ดดีงันี ้

❑ ต าแหน่งของเหมือง Centennial มีการเชื่อมต่อระบบขนส่งถา่นหินเขา้ไปยงัโรงไฟฟ้าโดยตรง (มี
ลกัษณะเป็น mine-mouth) ท าให ้ Centennial มีความไดเ้ปรียบในการขนส่งโดยมถีนนและสายพาน
เฉพาะส าหรบัการขนส่งถา่นหินไปยงัโรงไฟฟ้า ซึ่งช่วยลดตน้ทนุการขนส่งของ Centennial รวมไปถึง
ผลกระทบต่อชมุชนทอ้งถิ่น 

❑ สญัญาเหล่านีอ้ยูใ่นสกลุเงินดอลลารอ์อสเตรเลีย  จึงช่วยจ ากดัความเส่ียงจากการเคลื่อนไหวของอตัรา
แลกเปล่ียน 

❑ การจดัส่งถา่นหินในประเทศเป็นธุรกิจที่ต่อเนื่อง จึงสามารถสรา้งกระแสเงินสดจากผูซ้ือ้ที่ส่วนใหญ่มี
อนัดบัความน่าเชื่อถือดใีนระยะยาว ใหแ้ก่ Centennial ไดอ้ยา่งตอ่เนื่อง 
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การเปล่ียนแปลงต่างๆ ในตลาดถ่านหินรวมถึง 
❑ ราคาถ่านหินเปล่ียนแปลงจากสาเหตตุา่งๆ เช่น แรงกดดนัทางตน้ทนุ ความขาดแคลนของอปุทาน

ใหม่ๆ ความไม่แน่นอนของอปุทานใหม่ และตน้ทนุการผลิตไฟฟ้าจากถา่นหิน ที่ยงัถกูกว่าโดย
เปรียบเทียบจากการใชเ้ชือ้เพลิงประเภทอื่น เช่น ก๊าซธรรมชาติ เป็นตน้ 

❑ การบงัคบัใชโ้ควตาน าเขา้ถ่านหินของประเทศจีน โดยเฉพาะถ่านหินท่ีถกูผลิตจากประเทศออสเตรเลีย 
แต่ Centennial มีปรมิาณถ่านหินท่ีส่งเขา้ประเทศจีนค่อนขา้งนอ้ย และมีตลาดเกิดใหม่ เช่นเวียดนาม 
ฟิลิปปินส ์มาเลเซีย ที่มีความตอ้งการถ่านหินเพิม่ขึน้ ท าใหป้ระเด็นนีส่้งผลกระทบต่อ Centennial ไม่
มาก 

❑ จากภาวะราคาถ่านหินท่ีอ่อนตวัลงเนื่องมาจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก ท าใหผู้ผ้ลิตถ่านหินมี
ความระมดัระวงัในการลงทนุเพื่อเพิ่มก าลงัการผลิต ผลที่ตามมากจะเห็นไดจ้ากการท่ีราคาถา่นหินเริ่ม
ปรบัตวัเพิ่มสงูขึน้ในช่วงปลายปีตามความตอ้งการท่ีเพิ่มขึน้ในชว่งฤดหูนาว เนื่องจากอปุทานของถ่าน
หินลดลง 

❑ โรงไฟฟ้าต่างประเทศเห็นวา่การมีแหล่งถา่นหินท่ีมั่นคงมีความส าคญั โดยมีโรงไฟฟ้าต่างประเทศเขา้
มาลงทนุในโครงการเหมืองถา่นหินในออสเตรเลีย เพื่อท าสญัญาระยะยาวโดยซือ้ถา่นหินท่ีราคาตลาด 

❑ ขัน้ตอนการอนมุตัิการท าเหมืองเริ่มมีความยากขึน้ในช่วง 4 - 5 ปีที่ผ่านมา ท าใหโ้ครงการขยายหรอืเพิ่ม
อปุทานถ่านหินเกิดขึน้ไดย้ากยิ่งขึน้ ดงันัน้โรงไฟฟ้าในประเทศจึงอาจตอ้งซือ้ถ่านหินในราคาที่สงูขึน้
เพื่อใหแ้นใ่จว่าจะมีถา่นหินส าหรบัใชใ้นการผลิตไฟฟ้า โดยเฉพาะการซือ้จากแหล่งถา่นหินปัจจบุนัให้
มากที่สดุ รวมไปถึงการซือ้ถ่านหินจากแหล่งผลิตที่อยู่ใกลก้บัโรงไฟฟ้า 

❑ อตัราแลกเปล่ียนสกลุเงินดอลลารอ์อสเตรเลียมกีารแขง็คา่ขึน้ในทศิทางเดียวกบัสกลุเงินอื่นๆ (เมื่อ
เปรียบเทียบกบัสกลุเงินดอลลารส์หรฐัอเมรกิา) ท าใหผู้ส่้งออกถ่านหินตอ้งมีการควบคมุตน้ทนุการผลิต 
และค่าขนส่งอย่างเขม้งวด เพื่อการรกัษาระดบัการท าก าไรต่อหน่วย 

❑ จากกระแสการลดปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์ ไดส่้งผลใหส้ถาบนัการเงินลดการใหเ้งินกูก้บัธรุกิจ
เหมืองถ่านหิน และโรงไฟฟ้าถา่นหิน ท าใหธุ้รกิจทัง้สองอย่างนีจ้ดัหาเงินทนุเพื่อพฒันาโครงการใหม่ๆ 
หรือเพื่อเพิ่มก าลงัการผลิตไดย้ากขึน้ ผลกระทบกบั Centennial ไม่มากเนื่องจากมีการด าเนินงานตาม 
ESG (Environment, Social, Governance)  มีถา่นหินส ารองอยู่แลว้ และมีการสรา้งกระแสเงินสดจาก
การด าเนินธุรกจิมาอย่างต่อเนื่อง  

 
 ดงันัน้ความตอ้งการใชพ้ลงังานที่สงูขึน้บวกกับความทา้ทายในการจดัหาแหล่งพลงังานใหม่ที่เพิ่มมากขึน้ 
จะท าใหแ้หล่งถ่านหินที่มีอยู่ปัจจุบนัมีมลูค่ามากขึน้ และจากปัจจยัต่างๆ เหล่านี ้Centennial ไดพ้ิจารณาและ
วางแผนการขายถ่านหินใหส้อดคลอ้งและตอบสนองต่อความตอ้งการถ่านหินที่ใชเ้ป็นเชือ้เพลิงใหค้วามรอ้นที่
เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง เมื่อภาระผูกพันภายใต้สัญญาในประเทศเริ่มหมดลง Centennial จะยังคงรักษา
ความส าคญัในการจดัส่งถ่านหินใหแ้ก่โรงไฟฟ้าในประเทศ เป็นหนึ่งในยทุธศาสตรห์ลกั 
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1.4   ตลาดถ่านหนิในประเทศไทย 

การใชถ้า่นหินในประเทศไทยในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2563 มีปรมิาณการใชถ้่านหินในภาคเอกชนรวม
ประมาณ 18.7 ลา้นตนั ลดลง 0.2 ลา้นตนั หรือลดลงรอ้ยละ 1 จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน เนื่องจากการหดตวั
ทางเศรษฐกิจจากมาตรการ Lockdown ของรฐับาลเพื่อควบคมุการแพรร่ะบาดของ Covid-19 มาตรการ 
Lockdown ส่งผลใหค้วามตอ้งการถ่านหินในภาคอตุสาหกรรมลดลงค่อนขา้งมาก โดยอตุสาหกรรมปนูซีเมนตซ์ึง่
เป็นกลุ่มผูใ้ชถ้่านหินรายใหญ่ที่สดุในภาคเอกชน มีปรมิาณการใชถ้่านหินในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2563 อยู่ที่
ประมาณ 6.4 ลา้นตนั ลดลงรอ้ยละ 15.6 จากชว่งเดียวกนัของปีกอ่น  

กลุ่มผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent Power Producer: IPP) ซึ่งเป็นกลุ่มผูใ้ชถ้า่นหินใหญ่เป็นอนัดบั 2 รองจาก
กลุ่มอตุสาหกรรมปนูซีเมนต ์ มีปรมิาณการใชถ้่านหินในชว่ง 10 เดือนแรกของปี 2563 ประมาณ 5.4 ลา้นตนั 
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 3.8 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ทัง้ที่ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าโดยรวมลดลงเนื่องจากมาตรการ 
Lockdown ทัง้นีเ้นื่องจากการผลิตไฟฟ้าจากถา่นหินมีตน้ทนุต ่าที่สดุเมื่อเทยีบกบัการผลิตไฟฟ้าจากเชือ้เพลิงเชิง
พาณิชยอ์ื่น ๆ ท าใหโ้รงไฟฟ้าถา่นหินยงัคงเดินเครื่องเตม็ก าลงัการผลิต 

กลุ่มผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer: SPP) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผูผ้ลิตสินคา้อตุสาหกรรมก็ไดร้บั
ผลกระทบจากมาตรการ Lockdown ค่อนขา้งมาก มีปรมิาณการใชถ้า่นหินในชว่ง 10 เดือนแรกของปี 2563 
ประมาณ 1.5 ลา้นตนั ลดลงรอ้ยละ 19.2 จากชว่งเดียวกนัของปีกอ่น 

ในขณะท่ีการใชถ้่านหินในอตุสาหกรรมอื่น ๆ เช่น อตุสาหกรรมกระดาษ ปิโตรเคมี ส่ิงทอ อาหาร รวมถงึกลุ่มผูค้า้
ถ่านหินท่ีน าเขา้ถ่านหินมากองเกบ็เพื่อรอการขาย (Stock and Sales) มีปรมิาณการใชแ้ละการน าเขา้ถา่นหินมา
กองเก็บในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2563 ประมาณ 5.4 ลา้นตนั เพิ่มขึน้รอ้ยละ 28 จากชว่งเดยีวกนัของปีก่อน 
ทัง้นีก้ลุ่มผูค้า้ถ่านหินไดเ้รง่น าถ่านหินเขา้มากองเก็บในชว่งที่ราคาถ่านหินต ่าเพื่อรอการขาย ท าใหป้รมิาณถา่น
หินในกลุ่มนีเ้พิม่ขึน้มาก 

 

นโยบายการตลาดธุรกิจถ่านหนิของกลุ่มบริษัท 

บรษิัทฯ มีนโยบายการตลาดเพื่อเป้าหมายแหง่ความส าเรจ็รว่มกนัท่ีชดัเจน โปรง่ใส และมีความรบัผิดชอบต่อผูม้ี
ส่วนไดเ้สียตา่งๆ เพื่อสนบัสนนุนโยบายการเติบโตอย่างยั่งยืนของบรษิัทฯ ดงันี ้

1. เนน้การตลาดเชิงรุก ขยายฐานลกูคา้ใหค้รอบคลมุตลาดหลกัในเอเชีย 
2. สรา้งมลูคา่เพิ่มของสินคา้และบรกิาร 
3. สรา้งความพรอ้มทางการตลาด เพื่อใหเ้ป็นทางเลือกที่ดีที่สดุอยูเ่สมอ 
4. แข่งขนัทางการตลาดอย่างมเีกียรติ มีจรรยาบรรณและใหค้วามเคารพต่อลกูคา้ คู่แขง่ขนัทางธุรกจิและ

ผูม้ีส่วนไดเ้สีย 
5. พฒันาบรษิัทฯ ใหเ้ป็นแบบอย่างการเป็นผูน้  าในธุรกจิ โดยยึดหลกัผลประโยชนท์ี่ทางลกูคา้จะไดร้บัตอ้ง

มาก่อนเสมอ 
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กลยุทธใ์นการแข่งขนัในธุรกิจถ่านหนิ 

การระบาดของ Covid-19 ท าใหค้วามตอ้งการถ่านหินในตลาดโลกลดลงและท าใหก้ารแข่งขนัในตลาดมีมากขึน้ 
อีกทัง้ยงัเป็นขอ้จ ากดัในการเดินทางไปพบปะลกูคา้ บรษิัทฯ จึงไดม้ีปรบักลยทุธใ์หส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง
ของสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจเพื่อรกัษาศกัยภาพการแข่งขนัของบรษิัทฯในตลาด โดยมีกลยทุธห์ลกัๆ ดงันี ้

o ใช้การสื่อสารออนไลน์ 
บรษิัทฯ ไดม้ีการน าระบบการประชมุกบัลกูคา้ทางโทรศพัทแ์ละการประชมุทางไกลผ่านระบบวิดโีอมา
ใชใ้นการส่ือสารกบัลกูคา้และผูเ้ก่ียวขอ้ง รวมทัง้มีการใชโ้ปรแกรม Chat ต่างๆ มาช่วยเพิ่มความรวดเรว็
ในการส่ือสารกบัลกูคา้ เพิ่มเติมจากการใช ้email ตามปกติ โดยเลือกโปรแกรม Chat ใหเ้หมาะสมกบั
ประเทศที่ลกูคา้อยู่ ท าใหบ้รษิทัฯ สามารถรกัษาความใกลช้ิดกบัลกูคา้ไวไ้ดแ้ละสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ยา่งรวดเรว็ 

o ระบบการแจ้งข่าวสาร 
บรษิัทฯ ไดม้ีการส่ง email แจง้ผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ไปใหล้กูคา้และผูม้ีส่วนไดเ้สียทราบทกุ
ไตรมาส เพื่อใหล้กูคา้มีความมั่นใจวา่บรษิัทฯ มีศกัยภาพท่ีจะส่งมอบถา่นหินใหก้บัลกูคา้ไดต้ามที่ตก
ลงกนัไว ้นอกจากนีบ้รษิัทฯ ยงัไดใ้ชร้ะบบดงักลา่วในการแจง้ข่าวสารดา้นตา่งๆ แก่ลกูคา้เช่นมาตรการ
รบัมือกบั Covid-19 เป็นตน้ เพื่อใหล้กูคา้มั่นใจว่าบรษิัทฯ จะสามารถส่งมอบถา่นหินใหก้บัลกูคา้ได้
ถึงแมจ้ะตอ้งรบัมือกบั Covid-19 ก็ตาม 

o การพัฒนาผลิตภณัฑ์ 
จากการท่ีความตอ้งการถ่านหินในตลาดโลกลดลงมากเนื่องจากผลกระทบของ Covid-19 ท าใหเ้กิด
ภาวะอปุทานลน้ตลาดและลกูคา้มีทางเลือกมากขึน้ บรษิัทฯ จึงไดป้รบัปรุงคณุภาพถา่นหินของบรษิัทฯ
ใหด้ีขึน้เพื่อยกระดบัผลิตภณัฑใ์หส้งูขึน้ โดยการใช ้ Optimization Model มาชว่ยในการผสมถ่านหิน
เพื่อใหไ้ดถ้า่นหินท่ีมีคณุภาพตรงกบัความตอ้งการของตลาดเป้าหมายดว้ยตน้ทนุท่ีต ่าที่สดุ ท าให้
บรษิัทฯ สามารถจ าหน่ายถา่นหินไปยงัตลาดที่ใหร้าคาสงูไดม้ากขึน้และยงัใชถ้า่นหินท่ีบรษิัทฯ ผลิตเอง
และถ่านหินท่ีซือ้จากแหล่งภายนอกใหเ้กิดมลูคา่เพิม่สงูที่สดุ 

o การมุ่งเน้นตลาดเป้าหมาย 
บรษิัทฯ ไดม้ีการแบ่ง segment ลกูคา้ และพฒันาผลิตภณัฑใ์หม้ีคณุภาพสงูขึน้เพื่อใหส้ามารถ
จ าหน่ายไปยงัตลาดที่ใหร้าคาสงูใหไ้ดม้ากที่สดุ ในขณะท่ีถา่นหินคณุภาพต ่าลงมาน าไปจ าหน่ายใหก้บั
ลกูคา้ประจ าของบรษิัทฯ ที่สามารถใชถ้า่นหินคณุภาพต ่าลงมาได ้ ท าใหบ้รษิัทฯ สามารถรกัษาฐาน
ลกูคา้ของบรษิัทฯ ในตลาดหลกัไวไ้ดใ้นสภาวะที่ตลาดมีอปุทานส่วนเกินอยู่มาก 

o ความม่ันคงในการส่งมอบ 
บรษิัทฯ ยงัคงเนน้ย า้ถงึความมั่นคงและความสม ่าเสมอในการส่งมอบสินคา้ใหก้บัลกูคา้ ผ่านการเป็น
เจา้ของท่าเรือขนถา่ยถา่นหินขนาดใหญ่และการมีพืน้ท่ีกองเก็บถา่นหินขนาดใหญ่บรเิวณท่าเรือ ที่ท  า
ใหบ้รษิัทฯ สามาถเตรียมถ่านหินใหพ้อเพียงกบัการส่งมอบใหล้กูคา้ทัง้ในเรื่องปรมิาณและคณุภาพ ซึ่ง
ถือเป็นแบรนดท์ี่แขง็แกรง่ของบรษิัทฯในตลาดที่ไดร้บัความไวว้างใจจากลกูคา้มาอยา่งยาวนาน 
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คู่แข่งขนัทีส่ าคัญ 

คู่แข่งขนัท่ีส าคญัในตลาดโลกไมค่่อยเปล่ียนแปลงมากนกัเนื่องจากธุรกิจถา่นหินเป็นธุรกิจที่ผูเ้ล่นหนา้ใหมเ่ขา้มา
ไดย้าก คู่แข่งขนัท่ีส าคญัไดแ้ก่ผูผ้ลิตถ่านหินในประเทศอินโดนีเซยี ออสเตรเลีย รสัเซยี และแอฟรกิาใต ้ เช่น 
Glencore, Yancoal, PT. Bumi Resources, PT. Bukit Asam, PT. Adaro Indonesia, PT. Kideco Jaya 
Agung, PT. Bayan Resources, PT. Golden Energy Mines, SUEK, Noble Energy เป็นตน้ ในขณะที่ผูผ้ลิต
ในอเมรกิาและโคลอมเบียเขา้มาแข่งขนัในตลาดเอเชียไดย้ากขึน้เนื่องจากแหล่งถา่นหินอยู่ไกลจากผูใ้ช ้ ท าให้
ตอ้งลดการผลิตลง นอกจากนีย้งัมีผูป้ระกอบการคา้ถา่นหิน และผูผ้ลิตรายเล็กอีกเป็นจ านวนมาก  

ส าหรบัคู่แข่งขนัในไทยที่ส  าคญัส่วนใหญ่ยงัคงเป็นรายเดิมเช่น บรษิัท เอสซีจี เทรดดิง้ จ ากดั บรษิัท ลานนารี
ซอรส์เซส จ ากดั (มหาชน) บรษิทั เอเชีย กรีน เอนเนอจี จ ากดั (มหาชน) เป็นตน้ และเนื่องจากถ่านหินท่ีใชใ้น
ประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นถา่นหินน าเขา้จากตา่งประเทศ ท าใหม้ผีูป้ระกอบการคา้ถา่นหินเขา้มาแข่งขนัในตลาด
เป็นจ านวนมาก อีกทัง้ผูค้า้ถ่านหินรายเล็กในไทยและผูป้ระกอบการคา้ถ่านหินจากต่างประเทศสามารถเขา้มา
แข่งขนัในตลาดผูซ้ือ้รายใหญ่ไดง้า่ย ท าใหม้ีคู่แข่งมาก 

นโยบายด้านราคา 

ราคาจ าหน่ายถา่นหินของบรษิัทฯ จะอา้งองิกบัราคาถ่านหินในตลาดโลกในช่วงที่มีการเสนอขาย โดยจะมกีาร
ปรบัราคาถา่นหินไปตามคณุภาพถ่านหินท่ีจะจ าหน่ายจรงิ โดยถ่านหินส่วนใหญ่จะเป็นการจ าหน่ายแบบราคา
เปล่ียนแปลงไปตามราคาตลาดโลก (Index Link) และใชเ้ครื่องมือทางการเงินชว่ยในการบรหิารความเส่ียงจาก
ความผนัผวนของราคา ส่วนการขายถา่นหินใหก้บัโรงไฟฟา้ในอนิโดนีเซียจะใชร้าคาที่รฐับาลอินโดนีเซยีก าหนด
คือไม่เกิน 70 เหรียญสหรฐัต่อตนั ส าหรบัถ่านหินท่ีมีคา่ความรอ้น 6,322 kcal/kg, GAR 

ลักษณะของลกูค้า 

ลกูคา้หลกัของบรษิัทฯ เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดใหญ่ในญ่ีปุ่ น เกาหลีใต ้ไตห้วนั จีน อินเดีย ฟิลิปปินส ์มาเลเซยี 
อินโดนีเซีย เป็นตน้ ลกูคา้เหล่านีเ้ป็นบรษิัทขนาดใหญ่ มีความมั่นคงสงู มกีารซือ้ถ่านหินในแตล่ะปีในปรมิาณ
มาก มีกระบวนการคดัเลือกผูข้ายถ่านหินท่ีเขม้งวดและโปรง่ใส การซือ้ถ่านหินส่วนใหญ่จะท าผ่านการประกวด
ราคา มีทัง้แบบสญัญาระยะสัน้และสญัญาระยะยาว และบางส่วนซือ้ในตลาดจร นอกจากนีบ้รษิัทฯ ยงัได้
จ าหน่ายถา่นหินใหก้บัอตุสาหกรรมอื่น ๆ เช่น โรงงานปนูซเีมนต ์โรงงานกระดาษ โรงงานท าอฐิ เป็นตน้ ลกูคา้ใน
กลุ่มนีจ้ะซือ้ถ่านหินในปรมิาณที่นอ้ยกวา่กลุ่มโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ โดยทั่วไปจะเป็นการท าสญัญาซือ้ถา่นหิน
ระยะสัน้กบัผูผ้ลิตหรือผูค้า้ถ่านหิน บางส่วนจะซือ้ในตลาดจร 

การจัดจ าหน่ายและชอ่งทางการจัดจ าหน่าย 

บรษิัทฯ ยงัคงมอบหมายให ้BMS Coal Sales Pte., Ltd. ซึง่เป็นบรษิัทในเครือบา้นปฯู ที่จดัตัง้ขึน้ท่ีสาธารณรฐั
สิงคโปร ์ เป็นผูด้  าเนินการดา้นการตลาดและการจดัจ าหน่ายถ่านหินของบรษิัทฯ ที่ผลิตในอินโดนีเซียและ
ออสเตรเลีย รวมทัง้ถา่นหินท่ีจดัหาจากแหล่งภายนอกเพื่อจ าหน่าย การจ าหน่ายถา่นหินของบรษิัทฯ ส่วนใหญ่
จะเป็นการเสนอขายตรงไปท่ีผูใ้ชโ้ดย BMS Coal Sales Pte., Ltd. จะท าหนา้ที่ในการหาตลาด เสนอขายถา่นหิน 
เขา้ประมลูและเจรจากบัผูซ้ือ้ รวมทัง้ประสานงานกบัผูซ้ือ้ในการจดัเรือมารบัถ่านหินและการบรกิารหลงัการขาย 
ท าใหบ้รษิัทฯ สามารถมุ่งเนน้ลกูคา้และขยายตลาดไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.  การตลาดธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 

1. ภาวะตลาดก๊าซธรรมชาติระดบัโลก 

ตลาดพลงังานทั่วโลกไดร้บัผลกระทบจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ COVID-19 เกือบตลอดทัง้ปี 2563 
เกิดความผนัผวนในตลาดสินคา้โภคภณัฑต์่าง ๆ  รวมถงึตลาดก๊าซธรรมชาติ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในไตรมาสที่ 2 
ปรมิาณก๊าซธรรมชาติเหลวส าหรบัการส่งออก (LNG) ลดลงอย่างมีนยัส าคญั ในขณะท่ีการบรโิภคในสหรฐัฯ
ยงัคงตวัไดด้ี อย่างไรก็ตาม เมื่อเขา้สู่ไตรมาสที่ 3 และ 4 LNG และอปุสงคใ์นสหรฐัฯมีการฟ้ืนตวัอย่างแข็งแกรง่ 
ช่วยพยงุใหร้าคาก๊าซธรรมชาติฟ้ืนตวัดีขึน้ อย่างไรก็ตาม ความตอ้งการใชพ้ลงังานในภาพรวมคาดว่าจะยงัคง
ลดลงเล็กนอ้ยจากปัญหาโรคระบาด และการเติบโตของพลงังานในภาพรวมจะยงัไม่สามารถฟ้ืนตวัอย่าง
เต็มที่จนกระทัง้ 2-3 ปีขา้งหนา้นี ้ 
อย่างไรกด็ี แนวโนม้การเติบโตของความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติทั่วโลกยงัคงแขง็แกรง่ ตามรายงานดา้น
สถานการณพ์ลงังานโลกประจ าปี 2563 (World Energy Outlook: WEO 2020) โดยส านกังานพลงังาน
ระหว่างประเทศ (The International Energy Agency : EIA)  ระบวุ่าแมค้วามตอ้งการก๊าซธรรมชาติทั่วโลกจะ
ลดลงจากประมาณการปีก่อน (IEA’s WEO 2019) แต่แนวโนม้ความตอ้งการก๊าซธรรมชาตใินภาพรวมยงัคง
เป็นบวกภายใตส้ถานการณต์ามนโยบายอา้งอิงปัจจบุนั โดยแผนภมูิดา้นล่างนีแ้สดงถึงการเปรียบเทียบความ
ตอ้งการใชพ้ลงังานประเภทหลกัตามการคาดการณข์อง IEA  
 

อุปสงคร์วมของพลังงานหลักตามชนิดเชือ้เพลิง ภายใต้สถานการณต์ามนโยบายอ้างอิง 
เปรียบเทยีบกบัการคาดการณต์ามรายงาน WEO-2019, ชว่งปี 2573 – 2583 

 
 
 

 นบัตัง้แต่ปี 2573 อปุสงคเ์ชือ้เพลิงอยู่ในระดบัเดยีวกนัหรือต ่ากวา่การคาดการณก์่อนเกิดวิกฤต แต่เมื่อเขา้ใกล้
ปี 2583 อปุสงคพ์ลงังานหมนุเวยีนเติบโตสงูกว่าคาดการณ ์ขณะที่อปุสงคถ์่านหินปรบัตวัลดลง 

 

          หมายเหต ุ : พลงังานนิวเคลียร ์ มีการเปล่ียนแปลงจากการคาดการณก์่อนการแพรร่ะบาดของโควดิ-19 เพียง
เล็กนอ้ย  โดยเริ่มตน้ในปี 2573 อยู่ที่ราว 800 ลา้นตนัเทียบเท่าน า้มนัดิบ และเติบโตขึน้ไปอยู่ที่ประมาณ 900 
ลา้นตนั เทียบเทา่น า้มนัดิบในปี 2583 
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ความตอ้งการก๊าซธรรมชาติยงัคงเติบโตอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นแหล่งพลงังานพืน้ฐานท่ีมศีกัยภาพ และเป็น
ตวัเชื่อมพลงังานเชือ้เพลิงดัง้เดมิไปสู่พลงังานหมนุเวียน ดว้ยเหตทุี่ก๊าซธรรมชาติมีปรมิาณมาก ราคาค่อนขา้ง
ต ่า มกีารปลดปล่อยคารบ์อนนอ้ย และมีความยืดหยุ่นในการใชง้าน ไม่วา่จะใชท้ัง้เพื่อผลิตความรอ้นหรือเพื่อ
การขนส่ง อยา่งไรกต็าม ก๊าซธรรมชาติมีความแตกต่างจากสินคา้โภคภณัฑป์ระเภทอื่น ๆ ดว้ยสถานะท่ีเป็น
ก๊าซท าใหย้ากต่อการขนส่ง ส่งผลใหร้าคาของก๊าซธรรมชาติแต่ละตลาดมคีวามแตกตา่งกนั 

หลงัเกิดการระบาด COVID-19 ความตอ้งการก๊าซธรรมชาติของประเทศในภมูิภาคเอเชียยงัคงเติบโตอยา่ง
ต่อเนื่อง โดยคาดการณว์า่จีน อนิเดีย และเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตจ้ะเป็นกลุ่มผูบ้รโิภคก๊าซธรรมชาติรายใหญ่
ที่สดุของโลก การเติบโตของความตอ้งการก๊าซธรรมชาติและพลงังานหลกัอื่น ๆ ที่เพิม่ขึน้นัน้ส่วนหน่ึงเกดิจาก
ภมูิภาคตะวนัออกกลาง อเมรกิากลาง และอเมรกิาใตด้ว้ย แผนภมูิดา้นล่างแสดงถึงความตอ้งการก๊าซ
ธรรมชาติในแต่ละภมูิภาคตามการคาดการณข์อง IEA ภายใตส้ถานการณต์ามนโยบายอา้งองิ  
 

   
การเปลี่ยนแปลงของอุปสงคพ์ลังงานหลกัตามชนิดของเชือ้เพลิงและภูมิภาค 

ภายใต้สถานการณต์ามนโยบายอ้างอิง ปี 2562 - 2573 
 

 
 

หมายเหต ุ: GDP CAAGR หมายถึงอตัราการเติบโตของพลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศเฉลี่ยนต่อปีแบบทบตน้ 
 
 
สหรฐัฯ รสัเซีย และตะวนัออกกลางจะยงัคงเป็นผูผ้ลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ที่สดุในอนาคต โดยคาดการณว์า่
การเติบโตของอปุทานก๊าซธรรมชาตจิะลดลงกวา่ประมาณการกอ่นหนา้เล็กนอ้ยเพื่อปรบัสมดลุใหส้อดคลอ้ง
กบัอตัราการเติบโตของอปุสงค ์
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2. ภาวะตลาดก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกา 

ตลาดก๊าซธรรมชาติในสหรฐัฯ ไดร้บัผลกระทบอย่างมากในปี 2563 เนื่องจากอปุสงคใ์นภาพรวมลดลงในชว่ง
ครึง่ปีแรกและอปุทานท่ีลน้ตลาดอย่างต่อเนื่องตลอดทัง้ปี รวมทัง้ฤดหูนาวเริ่มตน้เรว็ขึน้ในปี 2563 และปี 2564 
ราคาก๊าซธรรมชาติอา้งองิจากดชันีเฮนร่ีฮบั (Henry Hub) เฉล่ียอยูท่ี่ 2.03 เหรียญสหรฐัต่อลา้นบีทียใูนปี 2563 
ซึ่งเป็นราคาค่าเฉล่ียรายปีที่ต  ่าที่สดุนบัตัง้แต่ปี 2540 เหตเุพราะอปุทานจากแหล่งก๊าซใหม่ลน้ตลาดอยา่งมี
นยัส าคญั เนื่องจากปรมิาณก๊าซธรรมชาติที่เพิม่ขึน้จากแหล่งใหม่ในสหรฐัฯ ประกอบกบัอปุสงคท์ี่ลดลงจาก
โรคระบาด โดยเฉพาะอปุสงค ์ LNG ในไตรมาสที่ 2 และ 3 ปี 2563 แผนภมูดิา้นล่างแสดงถึงราคาก๊าซ
ธรรมชาติเฉล่ียรายปี ตัง้แต่ปี 2540 – 2563 อา้งอิงจากดชันี Henry Hub ตามรายงานของส านกัสารสนเทศ
ดา้นพลงังานสหรฐัฯ (EIA) 
 

ราคาก๊าซธรรมชาตติลาดจรเฉลี่ยอ้างอิงจากดัชนี Henry Hub (เหรียญสหรัฐ/ล้านบทียูี) 

 
                ที่มา: เว็บไซตข์อง EIA: https: //www.eia.gov/dnav/ng/hist/rngwhhdm.htm 
 

ในช่วงครึง่หลงัของปี 2563 ราคาก๊าซธรรมชาติอา้งองิจากดชันี Henry Hub ปรบัตวัเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญั 
เนื่องจากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิหลงัชว่งที่มกีารล็อคดาวนอ์ย่างเขม้งวด กระตุน้ใหอ้ปุสงคเ์พิ่มขึน้มาอีกครัง้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความตอ้งการใชก๊้าซ LNG ที่ฟ้ืนตวัอยา่งแข็งแกรง่จากประมาณ 3 พนัลา้นลกูบาศกฟ์ตุต่อ
วนั (Bcfd) เป็น 10-11 พนัลา้นลกูบาศกฟ์ตุต่อวนัในชว่งปลายปี นอกจากนี ้ ราคาน า้มนัท่ีปรบัลดลงอย่าง
รุนแรง และติดลบเป็นครัง้แรกในประวตัิศาสตรใ์นเดือนเมษายน 2563 ส่งผลใหป้รมิาณการผลิตก๊าซธรรมชาติ
ที่ไดจ้ากการผลิตน า้มนัดิบลดลงตามไปดว้ย  

แผนภมูิดา้นล่างโดย BTU Analytics แสดงถึงการคาดการณอ์ปุทานก๊าซธรรมชาติของสหรฐัฯ ว่าจะคงที่
ในช่วง 110 พนัลา้นลกูบาศกฟ์ตุต่อวนั และคงปรมิาณการผลิตในไวท้ี่ระดบันีใ้นระยะยาว อย่างไรกต็าม 
นบัตัง้แต่ปี 2583 เป็นตน้ไป อปุทานก๊าซธรรมชาตจิ านวนมากจะมาจากแหล่งผลิตที่มตีน้ทนุสงูขึน้เพื่อทดแทน
ก าลงัการผลิตที่ลดลงจากแหล่งผลิตหลกัในปัจจบุนั 
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นอกจากนัน้ในปี 2563 ยงัมกีารเลือกตัง้ประธานาธิบดีสหรฐัฯ โดยนายโจเซฟ โรบิเนตต ์ไบเดน ซึง่ไดร้บัเลือก
เป็นประธานาธิบดีคนใหม่และคณะท างานไดใ้หค้  ามั่นว่าจะท าการปฏิรูปนโยบายหลาย ๆ ดา้น ซึ่งรวมถึง
เป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซคารบ์อนสทุธิใหเ้ป็นศนูย ์ (Net-zero Carbon) ภายในปี 2593 ในขณะท่ีการ
ก าหนดมาตรการและกลไกเชิงนโยบายเพื่อบรรลเุป้าหมายดงักลา่วยงัอยู่ในการพฒันาอยู่นัน้ คณะท างาน
ของประธานาธิบดีสหรฐัฯ ใหค้วามส าคญักบัการขบัเคล่ือนสหรฐัฯ ไปสู่อนาคต “สีเขยีว” คณะบรหิารของ
ประธานาธิบดีไบเดนไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงความมุ่งมั่นท่ีจะบงัคบัใชม้าตรฐานดา้นอตุสาหกรรมพลงังานท่ี
เขม้งวดขึน้ โดยถือใหก้ารปล่อยก๊าซมเีทนและการจดัการน า้เป็นประเด็นท่ีใหค้วามส าคญั  

ในขณะเดียวกนั มกีารคาดการณว์่าอปุสงคใ์นตลาดสหรฐัฯ จะยงัคงเติบโตอย่างแขง็แกรง่ โดยส่วนใหญ่ระบุ
ว่าอปุสงคก๊์าซธรรมชาตจิะยงัคงเติบโตสอดคลอ้งกบัทิศทางของอปุทาน การขยายตวัของอปุสงคก๊์าซ
ธรรมชาติในสหรฐัฯ คาดวา่น่าจะมาจากการส่งออก LNG และการส่งออกไปเม็กซิโกเป็นหลกั ในขณะที่อปุสงค์
ภายในประเทศยงัค่อนขา้งคงที่  
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3. ภาวะตลาดก๊าซธรรมชาติในแหล่งท้องถ่ิน 

ในเดือนพฤษภาคมปี 2563 บา้นปไูดแ้ปรสถานะ BKV Oil & Gas Capital Partners จากกองทนุไปอยู่ในรูป
บรษิัท และเปล่ียนชื่อเป็น BKV Corporation (BKV) ซึ่งบา้นปไูดก้ลายเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ที่มุ่งเนน้ขยายการ
ลงทนุในก๊าซธรรมชาตใินสหรฐัฯ ปัจจบุนันี ้BKV Corporation ถือครองผลประโยชนใ์นแหล่งก๊าซธรรมชาติที่
ส  าคญั 2 แหล่ง คือ แหล่งก๊าซธรรมชาติมารเ์ซลลสั (Marcellus) ในบรเิวณตะวนัออกเฉียงเหนือของรฐัเพนซิล
เวเนยี (NEPA) และแหล่งก๊าซธรรมชาติบารเ์นตต ์(Barnett) บรเิวณภมูิภาคฟอรต์ เวิรธ์ รฐัเท็กซสั ตลาดเหล่านี ้
มีปัจจยัพืน้ฐานเฉพาะตวั โดยแตล่ะแห่งมีรายละเอียดดงันี ้

• แหล่งก๊าซธรรมชาติมารเ์ซลลสั (Marcellus) บริเวณรัฐเพนซลิเวเนียตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ในปี 2563 บา้นปมูีปรมิาณการผลิตก๊าซธรรมชาติสทุธิ 62.4 พนัลา้นลกูบาศกฟ์ตุ หรือเฉล่ีย 170.5 ลา้น
ลกูบาศกฟ์ตุต่อวนั (MMcfd) จากแหล่งผลิตมารเ์ซลลสั ซึ่งรวมทัง้หลมุผลิตที่ด  าเนินการเองและรว่มทนุกบั
ผูด้  าเนินการรายอื่น ปรมิาณการผลิตก๊าซธรรมชาติจากแหล่งมารเ์ซลลสั ในไตรมาสแรกของปี 2563 มีความ
แข็งแกรง่ เช่นเดยีวกบัแหล่งอื่น ๆ ในภมูิภาคแอปพาเลเชีย (Appalachia) โดยอปุทานปรบัลดลงในไตรมาสที่
สอง เนื่องจากราคาก๊าซธรรมชาติ Henry Hub รวมถงึราคาในตลาดทอ้งถิ่นตกต ่ามาก ต่อมาในช่วงครึง่หลงั
ของปี อปุทานไดฟ้ื้นตวัขึน้เล็กนอ้ยจากราคาก๊าซธรรมชาติที่ปรบัตวัดีขึน้     
ภาวะอปุทานลน้ตลาดในพืน้ท่ี NEPA ส่งผลใหเ้กิดช่องวา่งความแตกต่างระหวา่งราคาก๊าซธรรมชาตใิน
ทอ้งถิ่นกบัราคาอา้งองิจากดชันี Henry Hub ที่กวา้งเกือบตลอดทัง้ปี มีเพียงปลายไตรมาสสดุทา้ยปี 2563 
เท่านัน้ท่ีช่องวา่งดงักลา่วแคบลง เนื่องจากอปุสงคใ์นการผลิตความรอ้นและไฟฟ้าไดช้ว่ยพยงุราคาก๊าซ
ธรรมชาติในทอ้งถิ่นใหก้ลบัสงูขึน้สู่ในระดบัท่ีเคยเป็นในอดีต 

• แหล่งก๊าซธรรมชาติบารเ์นตต ์(Barnett) 

เมื่อวนัท่ี 1 ตลุาคม 2563 BKV Corporation  (BKV) ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบา้นปไูดบ้รรลขุอ้ตกลงการเขา้ซือ้
สินทรพัยแ์หล่งก๊าซธรรมชาติบารเ์นตตจ์าก Devon Energy Corporation ซึ่งถือวา่เป็นแหล่งที่ส  าคญัต่อพอรต์
การลงทนุในอตุสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ โดยมีปรมิาณการผลิตไตรมาสที่ 4 อยู่ที่ 52.7 พนัลา้นลกูบาศกฟ์ตุ
เทียบเทา่ก๊าซธรรมชาติ (Bcfe) หรือประมาณ 573 ลา้นลกูบาศกเ์ทียบเท่าก๊าซธรรมชาติต่อวนั (MMcfed) การ
ผลิตจากแหล่งก๊าซธรรมชาติบารเ์นตตค์ดิเป็นรอ้ยละ 78 ของปรมิาณการผลิตเทียบเท่าก๊าซธรรมชาติทัง้หมด
ในไตรมาสที่ 4 ที่ BKV ถือครองอยู่ 

ตลาดทอ้งถิ่นของบารเ์นตตอ์ยูใ่กลศ้นูยก์ลางอปุสงคท์ี่ส  าคญัในบรเิวณรฐัแถบชายฝ่ังอา่วของสหรฐัฯ ซึ่งเป็น
สถานท่ีหลกัในการส่งออก LNG ท่อส่งออกก๊าซฯไปยงัเมก็ซิโก และเป็นพืน้ท่ีซึ่งความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติ
เพิ่มขึน้อยา่งรวดเรว็จากอตุสาหกรรมปิโตรเคมี และอปุสงคใ์นทอ้งถิ่น ดงันัน้ ราคาทอ้งถิ่นของก๊าซธรรมชาติใน
ตลาดบารเ์นตตจ์ึงใกลเ้คียงกบัราคาดชันี Henry Hub ส าหรบัแหล่งก๊าซธรรมชาติบารเ์นตต ์คาดการณว์่าจะมี
ก าลงัการผลิตก๊าซธรรมชาตแิหง้ (Dry Gas) ราวรอ้ยละ 70 และ Natural Gas Liquid (NGL)  และคอนเดน
เสต (Condensate) ราวรอ้ยละ 30 ซึง่ราคา NGL และคอนเดนเสตจะใกลเ้คียงและอิงกบัราคาน า้มนัมากกว่า
ราคาก๊าซธรรมชาติ ทัง้นี ้ก๊าซธรรมชาติและ NGL มีสดัส่วนที่แตกต่างกนัไปตามที่ตัง้ของแหลง่ผลิตและปัจจยั
อื่น ๆ และถกูค านวนโดยโรงงานแยกก๊าซธรรมชาติในแต่ละพืน้ท่ี 
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4. การตลาดธุรกิจไฟฟ้า 

การระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในปีที่ผ่านมาไดส่้งผลกระทบต่อคาดการณค์วาม
ตอ้งการไฟฟ้ารวมทั่วโลก โดยไดป้รบัตวัลดลงประมาณรอ้ยละ 2 เมื่อเทียบกบัปี 2562 หรือประมาณ 500 เทระวตัต-์
ชั่วโมง (TWh) อยา่งไรก็ตาม คาดการณค์วามตอ้งการไฟฟ้าในปี 2568 จะปรบัตวัสงูขึน้กว่าปีก่อนหนา้รอ้ยละ 10 
หรือคิดเป็นความตอ้งการไฟฟ้าสงูกวา่ 26,000 เทระวตัต-์ชั่วโมง โดยคาดการณค์วามตอ้งการไฟฟ้าทั่วโลกเติบโต
ต่อเนื่องที่ 29,000 เทระวตัต-์ชั่วโมง ภายในปี 2573 ทัง้นี ้ ความตอ้งการไฟฟ้าที่ปรบัตวัเพิ่มขึน้จากทัง้ภาคบรกิาร
และอตุสาหกรรมเป็นผลใหส้ดัสว่นความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าต่อความตอ้งการใชพ้ลงังานทัง้หมดภายในปี 2573 อยู่ที่
รอ้ยละ 21.4 ของความตอ้งการพลงังานขัน้สดุทา้ยรวม ในการนี ้ การเตรยีมการดา้นความตอ้งการไฟฟ้าเป็นส่ิง
ส าคญัในช่วงการระบาดของโควดิ-19 เพื่อเตรียมความพรอ้มต่อการตอบสนองการเติบโตของความตอ้งการ
พลงังานท่ีเพิ่มขึน้เมื่อเศรษฐกิจเริม่ฟ้ืนตวั 

 
กราฟเปรียบเทยีบประมาณการความต้องการการใชไ้ฟฟ้า 

 

 
ทีม่า : รายงานประจ าปีดา้นสถานการณพ์ลงังานโลกปี 2563 (World Energy Outlook:  WEO 2020) ของส านกังานพลงังาน
ระหว่างประเทศ หรือ The International Energy Agency  (IEA)  2020e คาดการณ์ส าหรบัปี 2563 

 
 

หากพิจารณาสดัสว่นก าลงัผลิตไฟฟ้าของโลกโดยแยกตามประเภทเชือ้เพลิง ก าลงัผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
หมนุเวยีน และนิวเคลียรม์ีสดัส่วนสงูกวา่ก าลงัผลิตไฟฟ้าจากถา่นหินเป็นครัง้แรกในปี 2562 และมีแนวโนม้เติบโต
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและนวตักรรม การใหค้วามส าคญักบัผลกระทบดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการจากรฐับาลในหลายประเทศที่ส่งเสรมิการใชแ้ละการตัง้เปา้หมายการเตบิโตของพลงังาน
หมนุเวยีน นอกจากนีเ้มื่อพิจารณาจากการคาดการณใ์นปี 2568 ก าลงัผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีนจะเติบโต
ในสดัส่วนรอ้ยละ 43 ของก าลงัผลิตไฟฟ้ารวมของโลก ในขณะเดียวกนั ก าลงัผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินมีแนวโนม้
ลดลงจากรอ้ยละ 35 ในปี 2563 อยู่ที่รอ้ยละ 28 ในปี 2573 อยา่งไรก็ตาม ถา่นหินยงัคงเป็นเชือ้เพลิงหลกัในการ
ผลิตไฟฟ้าในภมูิภาคเอเชยี-แปซฟิิก โดยเฉพาะในสาธารณรฐัประชาชนจีนที่แผนการใชพ้ลงังานของประเทศยงัคง
สดัส่วนก าลงัผลิตไฟฟ้าจากถา่นหินท่ีรอ้ยละ 30 ของก าลงัผลิตไฟฟ้าส่วนเพิม่ เพื่อตอบสนองความตอ้งการใชไ้ฟฟ้า
สงูสดุของประเทศ (Peak Demand) 
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กราฟเปรียบเทยีบประมาณการความต้องการไฟฟ้าและสัดส่วนก าลังผลิตไฟฟ้าจากเชือ้เพลิงแต่ละประเภท 
 

  

ทีม่า : รายงานประจ าปีดา้นสถานการณพ์ลงังานโลกปี 2563 (World Energy Outlook:  WEO 2020) ของส านกังานพลงังาน
ระหว่างประเทศ หรือ The International Energy Agency  (IEA)  2020e คาดการณ์ส าหรบัปี 2563 

 

ในขณะเดียวกนั ก าลงัผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติคาดการณล์ดลงเพียงรอ้ยละ 1 ในปีที่ผ่านมา เนื่องจากก๊าซ
ธรรมชาติมีบทบาทส าคญัในการเพิ่มความมั่นคงและความยืดหยุน่ (Flexibility) ของระบบส่งไฟฟ้าในชว่งการ
แพรร่ะบาดของโควิด-19 และแหล่งก๊าซธรรมชาตใินสหรฐัอเมรกิามีขนาดใหญ่และมีตน้ทนุต ่า จงึมีอิทธิพลต่อ
สภาวะความผนัผวนของตลาดก๊าซธรรมชาติทัง้ในสหรฐัอเมรกิาเอง รวมไปถงึประเทศแคนาดา และทวีปยโุรป 
นอกจากนี ้ในภมูิภาคเอเชีย-แปซิฟิกมีการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าจากถา่นหินเป็นก๊าซธรรมชาต ิ(Coal to Gas 
Switching) จึงท าใหค้าดการณส์ดัส่วนก าลงัผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติในชว่งปีคงที่อยู่ที่รอ้ยละ 22-23 ของ
ก าลงัผลิตไฟฟ้ารวม 

 
กราฟสัดส่วนการใช้ถ่านหินเป็นเชือ้เพลิงในการผลิตไฟฟ้าของสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 
 

                               ทีม่า : คาดการณ์ของสภาการไฟฟ้าจีน (China Electricity Council: CEC) และ Bloomberg 
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1. ภาวะตลาดและการแข่งขันในประเทศไทย  

ในปี 2563 ประเทศไทยมีก าลงัผลิตติดตัง้ไฟฟ้าอยู่ที่ระดบั 45,478 เมกะวตัต ์เพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.4 จากปี 2562 ซึ่ง
ความตอ้งการไฟฟ้าสงูสดุเกิดขึน้ในเดือนมีนาคมก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ระดบั 28,637 เมกะวตัต ์
แต่ยงัคงต ่ากว่าความตอ้งการไฟฟ้าสงูสดุของปี 2562 ที่ระดบั 30,853 เมกะวตัต ์อยู่ 2,217 เมกะวตัต ์หรือคิด
เป็นรอ้ยละ 7.2 โดยมีสดัส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชือ้เพลิงชนิดตา่ง ๆ ไดแ้ก่ ก๊าซธรรมชาติรอ้ยละ 56  ถ่านหินรอ้ย
ละ 18 พลังน า้ในประเทศรอ้ยละ 2.3 พลังน า้จากต่างประเทศรอ้ยละ 14 พลังงานหมุนเวียนรอ้ยละ 9.8 และ
น า้มนัรอ้ยละ 0.1  

 

เปรียบเทยีบแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าและสัดส่วนก าลังผลิตไฟฟ้าจากเชือ้เพลิงแต่ละประเภทในปัจจุบัน 
 

 
 

ทีม่า : ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) กระทรวงพลงังาน *ขอ้มูล ณ สิน้เดือนตลุาคม 2563 
 

ตามแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า หรือ PDP 2018 ซึ่งเป็นแผนหลักในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศให้
เพียงพอกับความตอ้งการใช้และเพื่อรองรบัการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ มีกรอบระยะเวลาของแผน
สอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี โดยครอบคลมุตัง้แต่ปี 2561-2580 โดยการพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้าให้
เหมาะสมกับความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าและศกัยภาพในแต่ละภูมิภาค และเนน้ความเชื่อมโยงระหว่างการลงทนุใน
การผลิตไฟฟ้า ความมั่นคงของระบบสายส่งไฟฟ้า และการส่งเสริมการแข่งขันภายใตก้ารก ากับดูแลให้มี
ประสิทธิภาพสงูสดุ โดยมีการตัง้เป้าในปี 2580 จะมีก าลงัการผลิตไฟฟ้ารวมทัง้สิน้ 77,211 เมกะวตัต ์เป็นก าลงั
ผลิตไฟฟ้าใหม่ 56,431 เมกะวตัต ์เพื่อรองรบัความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าในปี 2580 และทดแทนโรงไฟฟ้าที่หมดอายุ
สญัญาและตอ้งปลดออกจากระบบ ซึ่งตามแผนพฒันาพลงังาน PDP 2018 ฉบบันี ้ไดม้ีการปรบัลดปริมาณการ
ผลิตไฟฟ้าจากเชือ้เพลิงถ่านหินลงจากแผน PDP 2015 เพื่อเป็นการลดการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดใ์ห้
สอดคลอ้งกับขอ้ตกลงของ COP 21 และลดความขดัแยง้ของประชาชนในบางพืน้ที่ โดยเปล่ียนมาใชเ้ชือ้เพลิง
ก๊าซธรรมชาติ ใหร้าคาค่าไฟฟ้าอยู่ในระดบัเหมาะสม และยงัมีการจดัสรรโรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียนใหม่ ตาม
นโยบายการส่งเสริมของภาครัฐ เช่น โรงไฟฟ้าขยะชุมชน โรงไฟฟ้าชีวมวลประชารัฐ โครงการพลังงาน
แสงอาทิตยโ์ซลารภ์าคประชาชนปีละ 100 เมกะวัตต ์เป็นเวลา 10 ปี รวม 1,000 เมกะวัตต ์ทั้งนีแ้ผนพัฒนา
พลงังาน หรือ PDP จะมีการทบทวนใหม่ทุก 5 ปี หรือเมื่อมีการเปล่ียนแปลงปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย
ของแผนอย่างมีนยัส าคญั และใหม้ีการศกึษาและจดัท าแผนการพฒันาระบบส่งไฟฟ้าเพื่อเสรมิความมั่นคงของ
ระบบไฟฟ้า เพิ่มประสิทธิภาพ เป็นศูนยก์ลางซือ้ขายไฟฟ้า (Grid connection) ในภูมิภาค รวมถึงการเชื่อมโยง
กบัระบบจ าหน่าย เพื่อใหส้ามารถรองรบัพลงังานหมนุเวียนในอนาคต (Grid Modernization) ต่อไป  
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2. ภาวะตลาดและการแข่งขันในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 

 สปป.ลาวมีความแตกต่างจากประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้กล่าวคือ มีก าลงัผลิตไฟฟ้า
จากโรงไฟฟ้าพลังงานน า้เป็นสดัส่วนส าคญัเนื่องจากไม่มีแหล่งน า้มนัและก๊าซส ารอง อีกทั้งยงัมีถ่านหินปริมาณ
จ ากดั อย่างไรก็ตาม สถานการณด์งักล่าวไดเ้ปล่ียนไปเมื่อปี 2559 จากการเดินเครื่องเต็มก าลงัของโรงไฟฟ้า HPC 
(โรงไฟฟ้าหงสา) โรงไฟฟ้าพลงังานถ่านหินแห่งแรกของ สปป.ลาว ดว้ยขอ้จ ากดัดา้นแหล่งถ่านหิน สปป.ลาว จึงยงั
ไม่มีแผนก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินอื่นในระหว่างปี 2559 - 2563 ทั้งนี ้ สปป.ลาวยังคงเป็นผู้ส่งออก
กระแสไฟฟ้าที่ส  าคัญในภูมิภาค โดยภายในปี 2568 สปป.ลาวได้ท าข้อตกลงระหว่างประเทศในการส่งออก
กระแสไฟฟ้า โดยจะส่งออกไฟฟ้าใหก้ับประเทศไทยจ านวน 9,000 เมกะวัตต ์สาธารณรฐัสังคมนิยมเวียดนาม 
5,000 เมกะวัตต ์และราชอาณาจักรกัมพูชา 200 เมกะวัตต ์ทั้งนี ้ไทยและ สปป.ลาวท าการซือ้ขายไฟฟ้าผ่าน
โรงไฟฟ้าทัง้หมด 7 แห่ง แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลงังานน า้  6 แห่ง และโรงไฟฟ้าพลงังานถ่านหิน 1 แห่ง 
 

3. ภาวะตลาดและการแข่งขันในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

การเติบโตของอตุสาหกรรมไฟฟา้ในจีนมีอตัราการเจรญิเติบโตของปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าในประเทศ ดงันี ้

 หน่วย ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

อตัราการเจรญิเติบโตของก าลงัผลิต รอ้ยละ 6.6 6.3 6.7 

ก าลงัผลิตรวม  กิกะวตัต ์ 2,210 2,073 1,949 

ทีม่า : ส านกังานขอ้มูลพลงังานแห่งชาต ิสาธารณรฐัประชาชนจีน (National Energy Administration: NEA) 

การปฏิรูปภาคพลังงานอย่างต่อเนื่องและการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนของจีนส่งผลให้ตน้ทุน
พลังงานหมนุเวียนต ่าลง ซึ่งเป็นผลดีต่อการลงทุนของภาคเอกชน ทั้งนี ้ในปี 2563 อัตราการเจริญเติบโตของ
ก าลงัผลิตอยู่ที่รอ้ยละ 6.6 ของก าลงัผลิตรวม เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยประมาณรอ้ยละ 53 ของสดัส่วน
ก าลังผลิตไฟฟ้าส่วนเพิ่มหลักในปี 2563 มาจากการสรา้งโรงไฟฟ้าใหม่จากพลังงานหมุนเวียน (แต่ไม่รวม
พลงังานน า้) ทัง้นี ้สภาการไฟฟ้าจีนตัง้เป้าหมายการเติบโตของก าลงัผลิตไฟฟ้าส่วนเพิ่มจากพลงังานแสงอาทติย์
และพลงังานลมที่ 120 กิกะวตัต ์ในปี 2564  
 

4. ภาวะตลาดและการแข่งขันในประเทศญ่ีปุ่ น 

   ญ่ีปุ่ นมีอัตราการเจริญเติบโตของปริมาณการใชไ้ฟฟ้าคงที่ โดยก าลังผลิตไฟฟ้าส่วนใหญ่มาจากพลังงาน
เชือ้เพลิงทั่วไป และบางส่วนมาจากพลงังานหมนุเวียน ซึ่งคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 24 หรือจ านวน 63,764 เมกะวตัต ์
แบ่งเป็นก าลงัผลิตไฟฟ้าจากพลงังานลม 3,580 เมกะวตัต ์พลงังานแสงอาทิตย ์10,549 เมกะวตัต ์และพลงังานน า้ 
49,653 เมกะวตัต ์ทัง้นี ้แผนพฒันาพลงังานฉบบัท่ี 5 ของประเทศญ่ีปุ่ น (5th Basic Energy Plan) ไดต้ัง้เป้าหมาย
สดัส่วนการใชไ้ฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียนท่ีรอ้ยละ 22 - 24   ภายในปี 2573 รฐับาลญ่ีปุ่ นจึงไดป้รบัเปล่ียนอตัรา
การรบัซือ้ไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียน จากรูปแบบอตัรารบัซือ้ไฟฟ้าคงที่ตลอดอายุโครงการ (Feed-in Tariff: FiT) 
เป็นแบบอัตรารับซือ้ไฟฟ้าแบบเปิดประมูล (Auction Scheme) ตั้งแต่ปี 2560ซึ่งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่พัฒนาใหม่จะมีราคารับซือ้ไฟฟ้าในรูปแบบเปิดประมูลเฉล่ียอยู่ที่  12 เยนต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง 
นอกจากนีย้งัมีการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบส าหรบัการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท์ี่มีก าลงัผลิต
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มากกว่า 40 เมกะวตัต ์โดยก าหนดใหจ้ดัท ารายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Impact 
Assessment: EIA) มีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่เดือนเมษายนปี 2563 
 

เปรียบเทยีบแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าและสัดส่วนก าลังผลิตไฟฟ้าจากเชือ้เพลิงแต่ละประเภทในปัจจุบัน 
 

 
Jikk 

ทีม่า: แผนยทุธศาสตร์พลงังานฉบบัที ่4, กระทรวงเศรษฐกิจ การคา้ และอตุสาหกรรมญีปุ่่ น  
(Ministry of Economy, Trade and Industry: METI), ขอ้มูล ณ เดือนตลุาคม 2563 

 

5. ภาวะตลาดและการแข่งขันในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  

ในปี 2563 เวียดนามมีผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) เติบโตเฉล่ียรอ้ยละ 3 
เนื่องดว้ยผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ในปีที่ผ่านมา ทัง้นี ้คาดการณ ์GDP ในปี 2564 อยู่ที่ประมาณ
รอ้ยละ 6 เป็นผลจากการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและการจ ากัดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ใน
ประเทศ ตามแผนแม่บทการพฒันาพลงังานของเวียดนามในช่วงปี 2543 - 2573 ไดร้ะบุถึงการใชถ้่านหินเป็น
เชือ้เพลิงหลัก ในการผลิตไฟฟ้า โดยในปี 2573 ไดก้ าหนดเป้าหมายก าลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานถ่านหินใน
ประเทศคิดเป็นรอ้ยละ 40 และจากพลังงานหมุนเวียนประกอบด้วยพลังงานลม รอ้ยละ 9 และพลังงาน
แสงอาทิตยร์อ้ยละ 6 ทัง้นีค้าดว่าก าลงัผลิตติดตัง้ไฟฟ้ารวมในปี 2573 อยู่ที่ประมาน 130 กิกะวตัต ์ 
ทั้งนี ้เวียดนามไดก้ าหนดอตัรารบัซือ้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตยแ์ละพลังงานลมเป็นแบบอตัราคงที่ตลอด
อายโุครงการ (Feed-in Tariff: FiT) ซึ่งไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยค์ิดเป็น 7.09 เซนตต์่อกิโลวตัต-์ชั่วโมง มีผล

ผูกพนักับโครงการท่ีเปิดด าเนินการ
เชิงพาณิชยภ์ายในเดือนธันวาคม
2563 แ ล ะ จ า ก พ ลั ง ง า น ล ม 
(Onshore) คิดเป็น 8.5 เซนต์ ต่อ
กิโลวัตต์-ชั่ วโมง มีผลผูกพันกับ
โครงการที่ เ ปิดด า เนินการเชิ ง
พาณิชยภ์ายในเดือนตุลาคม 2564 
นอกจากนี ้ ในปี 2564 การรับซื ้อ
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ปรบัเปล่ียนจากรูปแบบอตัรารบัซือ้

ไฟฟ้าคงที่ตลอดอายุโครงการ (Feed-in Tariff: FiT) เป็นแบบอัตรารับซื ้อไฟฟ้าแบบเปิดประมูล (Auction 
Scheme) ในราคาเริ่มตน้ท่ี 7.09 เซนตต์่อกิโลวตัต-์ชั่วโมง   
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4.  การตลาดธุรกิจเทคโนโลยพีลังงาน (Energy Technology) 

4.1   การตลาดด้านการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติยแ์บบครบวงจร 

  จากการท่ีภาครฐัจะมีนโยบายส่งเสรมิการใชไ้ฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยเ์พิ่มมากขึน้ โดยในปี 2562 
ทางภาครัฐอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2561 – 2580 
(PDP2018) ซึ่งมีการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตยจ์ากเดิม 6,000 เมกะวัตต ์เป็น 
10,000 เมกะวตัต ์รวมถึงส่งเสรมิใหป้ระชาชนภาคครวัเรือนหนัมาใชไ้ฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยม์ากขึน้ 
จากมติคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต ิ(กพช.)  ใหม้ีโครงการโซลารภ์าคประชาชน ปีละ 100 เมกะ
วัตต ์แต่เนื่องจากในปี 2563 ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยตอ้งเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
Covid-19 ซึ่งส่งผลใหป้ระชาชนทั้งภาคครวัเรือนและภาคอุตสาหกรรมที่สนใจการใชไ้ฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตยบ์นหลงัคาตดัสินใจชะลอการลงทนุติดตัง้ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยอ์อกไป 

อย่างไรก็ตามยงัมีผูป้ระกอบการอีกจ านวนหนึ่งที่เล็งเห็นว่าการใชไ้ฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์
จะช่วยใหเ้กิดการลดตน้ทุนใหแ้ก่การด าเนินงาน ช่วยลดค่าใชจ้่ายในช่วงที่ตอ้งเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจุบนั รวมถึงการกระตุน้จากภาครฐั โดยจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ มีมติ
ปรบัเพิ่มราคารบัซือ้ไฟฟ้าส่วนเกินจากกลุ่มบา้นผูอ้ยู่อาศยัในโครงการพลงังานแสงอาทิตยภ์าคประชาชนที่
จ าหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเป็น 2.20 บาทต่อหน่วย จากเดิมรับซื ้อในราคาไม่เกิน 1.68 บาทต่อหน่วย 
เป้าหมายการรบัซือ้ 50 เมกะวัตต ์ ระยะเวลารบัซือ้ 10 ปี และใหข้ยายผลการด าเนินโครงการไปยงักลุ่ม
โรงเรียนสถานศึกษา โรงพยาบาล และสบูน า้เพื่อการเกษตร (โครงการน าร่อง)  มีผลตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม
2564 เพื่อสรา้งแรงจูงใจในการลงทุนและช่วยลดภาระค่าใชจ้่ายของประชาชนและผูป้ระกอบการ ท าให้
ภาวะตลาดดา้นการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบครบวงจรยงัมีแนวโนม้เติบโตขึน้ได ้

 
4.2  การตลาดด้านการออกแบบและพัฒนาเมืองอัจฉริยะ หรือสมารท์ซิตีโ้ซลชูัน 

 แผนการพฒันาเมืองอจัฉริยะ หรือ สมารท์ซิตี ้เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่ภาครฐัใหค้วามส าคญั โดย
ถือเป็นวาระท่ีตอ้งด าเนินการอย่างเรง่ด่วน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัทิศทางการพฒันาประเทศตามแนวทางการ
ขบัเคล่ือนประเทศไทย 4.0 และยทุธศาสตรช์าติระยะ 20 ปี โดยส่งเสรมิใหเ้มืองใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยี
และนวตักรรมที่ทนัสมยัและชาญฉลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการใหบ้รกิารและการบริหารจดัการเมือง 
ลดค่าใชจ้่ายและการใชท้รพัยากรของเมืองและประชากรเป้าหมาย โดยเนน้การออกแบบที่ดี และการมีส่วน
รว่มของภาคธุรกิจและภาคประชาชนในการพฒันาเมือง จากการน ารอ่งพัฒนาเมืองอจัฉรยิะ 7 จงัหวดั ในปี 
2561 ส านกังานส่งเสรมิเศรษฐกิจดิจิทลั (DEPA) ไดว้างเป้าหมายการพฒันาเมืองอจัฉรยิะ ในปี 2565 เพิ่ม
เป็น 100 เมือง ใน 76 จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานคร โดยส่งเสริมใหเ้กิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจดั
การเมือง การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานดว้ยการใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพิ่มขึน้ โดยเฉพาะการพัฒนาดา้น
พลังงานซึ่งถือเป็นโครงสรา้งพืน้ฐานที่ส  าคัญในการพัฒนาประเทศไทยสู่เมืองอัจฉริยะ เช่น ระบบการ
บริหารจัดการพลังงาน (Energy Management System: EMS) ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage 
System: ESS) และยานยนต์ไฟฟ้ า  (Electric vehicle: EV) เพื่ อให้การใช้พลังงานเ ป็นไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพสงูสดุ 
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4.3   การตลาดด้านยานพาหนะไฟฟ้า (Electric Vehicle) 

ปัญหาเรื่องมลภาวะและระบบการเดินทางในชีวิตประจ าวนัเป็นปัญหาใหญ่ที่คนในเมืองตอ้งเผชิญ โดยใน
ปัจจุบนั ทัง้ภาครฐัและประชาชนในประเทศไทยเริ่มตระหนกัถึงปัญหามลภาวะมากขึน้ ยานยนตไ์ฟฟ้าจึง
เป็นพลงังานทางเลือกอย่างหนึ่งที่ประชาชนเริ่มใหค้วามสนใจและมีแนวโนม้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ภายใต้
การสนบัสนุนจากภาครฐั ในดา้นการผลกัดนัความตอ้งการของตลาดในประเทศไทย การผลกัดนันโยบาย
และแผนขบัเคล่ือนดา้นพลงังานท่ีจงูใจผูผ้ลิตและผูส้นใจใชย้านยนตไ์ฟฟ้ามากขึน้ อาทิ การยกเวน้ภาษีเงิน
ไดน้ิติบุคคล การยกเว้นอากรการน าเขา้ชิน้ส่วนและอุปกรณ์ และมาตรการในการลดภาษีสรรพสามิต
ส าหรบัรถยนตไ์ฟฟ้า รวมถึงการขยายตวัของสถานีชารจ์รถยนตไ์ฟฟ้าที่เพิ่มมากขึน้ ทัง้จากการลงทุนของ
หน่วยงานภาครฐัและเอกชน นอกจากนีย้งัมีการน ารถยนตไ์ฟฟ้ามาใชง้านในระบบขนส่งสาธารณะมากขึน้ 
เช่น ระบบเช่าระยะสัน้ หรือ Car sharing ซึ่งจะช่วยลดปริมาณรถยนตส่์วนตวั ลดการใชพ้ลงังาน และช่วย
แกปั้ญหาเรื่องมลภาวะและระบบการเดินทางในเมืองไดด้ียิ่งขึน้ 
 

นโยบายการตลาดการให้บริการด้านพลงังานแบบครบวงจร 

 บรษิัทฯ มีนโยบายในการด าเนินงานทางการตลาดที่ชดัเจน โปรง่ใส ตรงไปตรงมา และมีความรบัผิดชอบ
ต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียต่างๆ เพื่อสนบัสนนุนโยบายการเติบโตอยา่งยั่งยืนของบรษิัทฯ ดงันี ้

1. ขยายฐานลกูคา้ใหค้รอบคลมุตลาดหลกัในเอเชีย 
2. สรา้งมลูคา่เพิ่มของสินคา้และบรกิาร ดว้ยการเป็นผูใ้หบ้รกิารดา้นพลงังานอยา่งครบวงจร ทัง้การ

ใหบ้รกิารตดิตัง้ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคาและการน าเสนอ Solution ดา้น
พลงังานท่ีหลากหลาย ดว้ยเทคโนโลยีทนัสมยั เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ในแต่ละพืน้ท่ี
อย่างเหมาะสม และน าไปสู่การกา้วเป็นส่วนหนึ่งของสมารท์ซิตีอ้ย่างยั่งยืน รวมถึงการพฒันาระบบ
ต่างๆ เพื่อรองรบัการใหบ้รกิารลกูคา้หลงัการขายอยา่งดีที่สดุทัง้นี ้เพื่อใหบ้รษิัทฯ เป็นทางเลือกที่ดีที่สดุ
ของลกูคา้อยู่เสมอ 

3. แข่งขนัทางการตลาดอย่างมจีรรยาบรรณ และใหค้วามเคารพต่อลกูคา้ คู่แขง่ขนัทางธุรกจิและผูม้ส่ีวน
ไดเ้สีย 

4. มีความชดัเจน ตรงไปตรงมา แสดงใหเ้ห็นถงึความนา่เชื่อถือ ความซื่อสตัย ์และมคีวามเป็นมืออาชพี 
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(ข) ภาวะการตลาดและการแข่งขนั 

1. สภาพการแข่งขันในธุรกจิถ่านหนิ 

การแข่งขนัในปี 2563 มีความรุนแรงเนื่องจากความตอ้งการถา่นหินน าเขา้หดตวัอย่างรุนแรงจากมาตรการ 
Lockdown ของรฐับาลประเทศต่างๆ เกือบทั่วโลกเพื่อสกดัการแพรร่ะบาดของ Covid-19   ในขณะท่ีการผลิต
ถ่านหินไดร้บัผลกระทบนอ้ยท าใหต้ลาดถา่นหินอยูใ่นภาวะอปุทานลน้ตลาดมาก 

ภาพรวมความตอ้งการถ่านหินน าเขา้ชนิดเชือ้เพลิงใหค้วามรอ้นของโลกในปี 2563 ลดลงจากปีก่อนหนา้
ประมาณ 83 ลา้นตนั ลดลงรอ้ยละ 8.1 โดยมีปรมิาณการน าเขา้รวมประมาณ 939 ลา้นตนั ประเทศในทวีปเอเชยี
มีสดัส่วนการน าเขา้ถา่นหินรอ้ยละ 86 ของปรมิาณการคา้ถา่นหินทางทะเลของทัง้โลก คิดเป็นการน าเขา้ถ่านหิน
ประมาณ 805 ลา้นตนั ลดลงจากปีก่อนรอ้ยละ 5.7 

จีนยงัคงเป็นผูน้  าเขา้ถา่นหินรายใหญ่ที่สดุของโลก แมว้่ารฐับาลจนีพยายามจ ากดัการน าเขา้ โดยในปี 2563 
มีการน าเขา้ประมาณ 208 ลา้นตนั ลดลงจากปีก่อนหนา้รอ้ยละ 4.6 ตลาดถา่นหินในประเทศจีนในปีที่ผ่านมาอยู่
ในภาวะอปุทานตงึตวัเนื่องจากการผลิตถ่านหินไดร้บัผลกระทบจากมาตรการการตรวจสอบความปลอดภยัใน
การท าเหมือง และมาตรการการตรวจสอบการคอรปัชนัของรฐับาล ในขณะท่ีความตอ้งการถ่านหินเพิ่มขึน้ในช่วง
ปลายปีจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นมากกว่าปกติ ท าใหร้าคาถา่นหินในประเทศจีนปรบัตวัขึน้สงูมาก 

อินเดียมกีารน าเขา้ถา่นหิน
มากเป็นอนัดบัสองของโลกโดย
ในปี 2563 มีการน าเขา้ 148 
ลา้นตนั ลดลงจากปีก่อนหนา้
รอ้ยละ 12.4 ถ่านหินท่ีน าเขา้
ส่วนใหญ่เป็นถา่นหินคณุภาพ
ต ่าจากอินโดนเีซียเนื่องจากเป็น
ถ่านหินท่ีมีราคาถกู โดยในปีที่ 
2563 มีสดัสว่นการน าเขา้ถา่น
หินจากอินโดนเีซียรอ้ยละ 62 
แอฟรกิาใตร้อ้ยละ 24  และส่วนที่เหลือเป็นการน าเขา้จากประเทศอื่นๆ เช่น สหรฐัอเมรกิา ออสเตรเลีย รสัเซยี 
เป็นตน้ อินเดียจดัเป็นตลาดที่รองรบัถ่านหินส่วนเกิน จงึท าใหผู้ผ้ลิตและผูค้า้ถา่นหินพยายามขายถ่านหิน
ส่วนเกินเขา้มาในตลาดอินเดีย ท าใหเ้กิดการแขง่ขนัสงู 

กลุ่มประเทศในเอเชียเหนือไดแ้ก ่ ญ่ีปุ่ น เกาหลีใตแ้ละไตห้วนั ไดเ้พิ่มการน าเขา้ถ่านหินจากรสัเซียและ
แอฟรกิาใตม้ากขึน้เพื่อลดการพ่ึงพาถ่านหินจากออสเตรเลียลง    โดยในปี 2563 ประเทศในกลุ่มนีม้ีการน าเขา้
ถ่านหินประมาณ 275 ลา้นตนั ลดลงจากปีก่อนรอ้ยละ 8.7 เกาหลีใตม้ีการน าเขา้ถ่านหินลดลงมากที่สดุ 
เนื่องจากรฐับาลจ ากดัการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าถ่านหิน เพื่อลดปัญหาฝุ่ นในชว่งฤดหูนาวและการเพิ่มการผลิต
ไฟฟ้าจากโรงไฟฟา้นิวเคลียร ์ ในขณะที่ไตห้วนัก็มกีารจ ากดัการเดินเครื่องโรงไฟฟา้ถา่นหินในบางพืน้ท่ี เพื่อลด
ปัญหาฝุ่ นในชว่งฤดหูนาวเช่นเดยีวกนั การน าเขา้ถา่นหินของกลุ่มประเทศในเอเชยีเหนือจะมุง่เนน้ถา่นหินที่
คณุภาพสงู เพื่อลดผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
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เอเชยีตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นภมูิภาคเดียวที่มีการน าเขา้ถา่นหินเพิม่ขึน้ โดยมีปรมิาณการน าเขา้ในปี 2563 
ประมาณ 134 ลา้นตนั เพิม่ขึน้จากปีก่อนรอ้ยละ 9.8 ซึ่งเวยีดนามมีการน าเขา้ถา่นหินเพิม่ขึน้มากสดุ คิดเป็นรอ้ย
ละ 26.3 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน โดยอินโดนีเซียเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายถา่นหินหลกัของภมูิภาคนี ้ เนื่องจากอยูใ่กล้
กบัลกูคา้ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ แต่การแขง่ขนักนัเองระหว่างผูผ้ลิตถา่นหินในอินโดนเีซียมีความรุนแรง 
นอกจากนีผู้ผ้ลิตจากรสัเซียและออสเตรเลียไดข้ายถา่นหินเขา้มาแข่งในตลาดนีม้ากขึน้ท าใหก้ารแขง่ขนัในตลาด
นีรุ้นแรงมากขึน้ 

การน าเขา้ถ่านหินของ
ยโุรปในปี 2563 ลดลงจากปี
ก่อนหนา้รอ้ยละ 26.9 โดย
การน าเขา้ถ่านหินของยโุรป
ลดลงในเกือบทกุประเทศ
ยกเวน้สาธารณรฐัตรุกีที่
การน าเขา้ถ่านหินเพิม่ขึน้
เพราะตน้ทนุการผลิตไฟฟ้า
จากโรงไฟฟ้าถ่านหินต ่ากว่า
โรงไฟฟ้าก๊าซ ทัง้นีค้วาม
ตอ้งการถ่านหินท่ีลดลงมาก
ท าใหต้ลาดยโุรปมีอปุทานลน้ตลาด มีการแข่งขนัท่ีรุนแรงและราคาถ่านหินลดลงมาก ส่งผลใหผู้ผ้ลิตและ
จ าหน่ายถา่นหินหลกัใหก้บัผูใ้ชใ้นยโุรป เช่น โคลอมเบียและสหรฐัอเมรกิาตอ้งลดการผลิตลง 

ดา้นการส่งออกถ่านหินในปี 2563 มีปรมิาณรวมประมาณ 936 ลา้นตนั ลดลงจากปีก่อนรอ้ยละ 10.2 
เนื่องจากความตอ้งการถ่านหินน าเขา้หดตวัอยา่งรุนแรงจากมาตรการสกดัการแพรร่ะบาดของ Covid-19 โดย
ประเทศผูส่้งออกหลกัทัง้ 6 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย รสัเซีย แอฟรกิาใต ้โคลอมเบียและสหรฐัอเมรกิา 
มีปรมิาณการส่งออกรวมมากกวา่รอ้ยละ 97 ของปรมิาณการคา้ถา่นหินทางทะเลของทัง้โลก 

อินโดนีเซียเป็นประเทศส่งออกถา่นหินรายใหญ่ที่สดุของโลก ในปี 2563 มกีารส่งออกประมาณ 404 ลา้นตนั 
ลดลงจากปีก่อนรอ้ยละ 11.3 มปีรมิาณการส่งออกลดลงมากที่สดุในกลุ่มประเทศผูส่้งออก เพราะความตอ้งการ
ถ่านหินน าเขา้ของลกูคา้หลกัลดลง ทัง้นีผู้ผ้ลิตในอินโดนีเซียไดพ้ยายามลดตน้ทนุและมีหลายรายที่ตอ้งหยดุผลิต
ชั่วคราวเพราะราคาถ่านหินลงมาต ่ากว่าตน้ทนุมาก 

ออสเตรเลียเป็นผูส่้งออกถา่นหินอนัดบัสองของโลก มกีารส่งออกในปี 2563 ประมาณ 199 ลา้นตนั ลดลง
จากปีก่อนรอ้ยละ 5.9 ซึ่งการส่งออกของออสเตรเลียไดร้บัผลกระทบจากการแพรร่ะบาดจาก Covid-19 ค่อนขา้ง
นอ้ย เพราะถ่านหินจากออสเตรเลียเป็นถา่นหินคณุภาพด ี อยา่งไรก็ตามผลกระทบหลกัมาจากขอ้พิพาททาง
การคา้กบัจีนซึ่งเป็นผูซ้ือ้ถา่นหินรายใหญ่ของออสเตรเลีย โดยจีนยงัคงมาตรการขยายเวลาด าเนินพิธีการ
ศลุกากรส าหรบัถ่านหินน าเขา้จากออสเตรเลียนานกว่าถา่นหินน าเขา้จากแหล่งอื่นมาก จึงท าใหถ้่านหินของ
ออสเตรเลียมตีน้ทนุเพิ่มขึน้ ทัง้นีถ้่านหินออสเตรเลียก็ยงัสามารถเขา้ไปแข่งขนัในตลาดจีนได ้ เนื่องจากเป็นถา่น
หินคณุภาพดีและมีราคาที่แข่งขนัได ้ แต่ในชว่งปลายปีจีนไดย้กระดบัการหา้มน าเขา้ถา่นหินออสเตรเลียโดย
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ขอใหผู้น้  าเขา้ถา่นหินหลีกเล่ียงการน าเขา้ถา่นหินจากออสเตรเลีย ท าใหผู้ผ้ลิตออสเตรเลียตอ้งพยายามขายถ่าน
หินไปท่ีตลาดอื่น แต่ก็ยงัไม่สามารถทดแทนตลาดจีนไดท้ัง้หมด 

รสัเซียส่งออกถ่านหินไป
ยงัประเทศนอกกลุ่มสมาชกิ
อดีตสหภาพโซเวียต (Non-
CIS Country) ในปี 2563 
ประมาณ 162 ลา้นตนั เพิ่มขึน้
จากปีก่อนรอ้ยละ 0.9 โดย
รสัเซียพยายามส่งออกถ่านหิน
มายงัเอเชียเพิ่มขึน้ เนื่องจาก
ตลาดยโุรปหดตวัลง รวมทัง้
การอ่อนคา่ของสกลุเงินรูเบิล 
(Rouble) ท าใหถ้า่นหินจากรสัเซียสามารถแข่งขนัไดใ้นตลาดเอเชีย ถ่านหินคณุภาพดีของรสัเซียสามารถ
ทดแทนถ่านหินออสเตรเลียในตลาดเอเชยีเหนือได ้ แต่ขอ้จ ากดัเรือ่งก าลงัขนส่งถา่นหินทางรถไฟเป็นอุปสรรคต่อ
การขยายตลาดในเอเชียของรสัเซีย 

แอฟรกิาใตส่้งออกถ่านหินในปี 2563 ประมาณ 74 ลา้นตนั ลดลงจากปีก่อนรอ้ยละ 3.7 เนื่องจากความ
ตอ้งการถ่านหินน าเขา้ในตลาดโลกลดลง และผูผ้ลิตบางรายตอ้งหยดุผลิตชั่วคราวตามมาตรการของรฐับาลเพื่อ
สกดัการแพรร่ะบาดของ Covid-19  โดยเฉพาะเหมืองใตด้ิน ปัจจบุนัแอฟรกิาใตส่้งออกถา่นหินคณุภาพต ่ามาก
ขึน้ เนื่องจากปรมิาณส ารองของถ่านหินคณุภาพสงูลดลง โดยปรมิาณการส่งออกถา่นหินคณุภาพสงูเหลืออยู่
ประมาณรอ้ยละ 10 ของปรมิาณถ่านหินท่ีส่งออกทัง้หมด โดยถ่านหินคณุภาพสงูของแอฟรกิาใตเ้ป็นท่ีตอ้งการ
ของผูผ้ลิตเหล็กในอินเดียมาก ท าใหถ้า่นหินชนิดนีม้ีราคาสงู 

โคลอมเบียส่งออกถ่านหินในปี 2563 ประมาณ 52 ลา้นตนั ลดลงจากปีก่อนรอ้ยละ 32 เนื่องจากการใชถ้่าน
หินในตลาดยโุรปซึ่งเป็นตลาดหลกัของโคลอมเบียหดตวัลงมาก ประกอบกบัมาตรการ Lockdown ของรฐับาลท า
ใหเ้หมืองถา่นหินของโคลอมเบียตอ้งลดการผลิตลง ทัง้นีร้าคาถ่านหินในตลาดยโุรปที่ลดลงมาอยูใ่นระดบัต ่า ท า
ใหผู้ผ้ลิตหลายรายหยดุผลิตเป็นการชั่วคราว ผูผ้ลิตถ่านหินของโคลอมเบียพยายามสง่ถา่นหินมาขายในเอเชีย
มากขึน้ แต่เนื่องจากโคลอมเบยีอยู่ไกลจากผูใ้ชใ้นเอเชียมาก ท าใหไ้ม่สามารถแข่งขนักบัผูผ้ลิตที่อยู่ใกลก้ว่าได ้

สหรฐัอเมรกิาส่งออกถ่านหินในปี 2563 ประมาณ 23 ลา้นตนั (ไมร่วมการส่งออกไปประเทศแคนาดา) ลดลง
จากปีก่อนรอ้ยละ 29.5 และเนื่องจากราคาถ่านหินในตลาดโลกลดลงต ่ามาก ท าใหถ้า่นหินจากอเมรกิาไม่
สามารถแข่งขนัได ้

ราคาถ่านหินในปี 2563 เริ่มไดร้บัผลกระทบจากมาตรการ Lockdown ช่วงปลายเดือนเมษายนและตกลง
อย่างรวดเรว็ในเดือนพฤษภาคมเนื่องจากความตอ้งการถา่นหินในตลาดโลกลดลงมากก่อนที่จะเริม่ฟ้ืนตวัในช่วง
ปลายปี โดยราคาถา่นหินท่ีท่าเรอืนิวคาสเซิล (Newcastle) เฉล่ียทัง้ปีอยู่ที่ 58.60 เหรียญสหรฐัต่อตนั ลดลงจาก
ปีก่อนรอ้ยละ 24  
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ในปี 2563 ผูซ้ือ้ถา่นหินในญ่ีปุ่ นไดต้กลงราคากบัผูผ้ลิตรายใหญ่จากออสเตรเลียที่ 68.75 เหรียญสหรฐัต่อ
ตนั ที่ใชเ้ป็นราคาอา้งอิง (Australia-Japan Reference Price) ส าหรบัการส่งมอบถ่านหินในปี 2563 (เมษายน 
2563 ถงึ มีนาคม 2564)   ซึ่งลดลงจากปีก่อนหนา้รอ้ยละ 27 แต่หลงัจากไดม้กีารตกลงราคาอา้งอิงแลว้ ราคา
ถ่านหินในตลาดจร (Spot) ไดล้ดลงอย่างรวดเรว็จากผลกระทบของ Covid-19 ท าใหผู้ซ้ือ้ส่วนใหญ่หนัมาอิงกบั
ราคาในตลาดจรมากกวา่ราคาอา้งองิ 

การท่ีจีนหา้มน าเขา้ถ่านหินจากออสเตรเลียในช่วงปลายปี 2563 และไดส้ั่งซือ้ถ่านหินจากหลายประเทศ ท า
ใหเ้กดิภาวะอปุทานหรือ supply ตงึตวัของผูผ้ลิตถ่านหินประเทศอื่นๆ เพราะปรมิาณถา่นหินจากประเทศผู้
ส่งออกรายอื่นไมเ่พียงพอท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของจีนท าใหร้าคาถ่านหินตลาดอา้งอิงอื่นๆ มีการปรบัตวั
สงูขึน้ ส่งผลใหผู้ซ้ือ้ถา่นหินจากประเทศตา่งๆ นอกเหนือจากประเทศจีนหนัมาซือ้ถา่นหินจากออสเตรเลียมากขึน้
เพราะราคาถกูกว่า ท าใหร้าคาถา่นหินออสเตรเลียปรบัตวัสงูขึน้ตาม 

ในช่วงปลายปีสภาพภมูิอากาศในเอเชยีเหนือมีสภาพอากาศที่หนาวเย็นกว่าปกติ ท าใหค้วามตอ้งการใช้
ถ่านหินเพิม่ขึน้ ในขณะท่ีผูผ้ลิตถ่านหินในออสเตรเลียวางแผนขยายวนัหยดุช่วงครสิตม์าสใหย้าวขึน้ เพื่อลด
อปุทานในตลาดถา่นหินลง ท าใหร้าคาถ่านหินคณุภาพสงูที่ท่าเรอืนิวคาสเซิลปรบัตวัขึน้ไปอยู่ในระดบัสงูกว่า 80 
เหรียญสหรฐัต่อตนัในชว่งปลายปี 2563 

แนวโนม้ความตอ้งการถา่นหินน าเขา้ในปี 2564 คาดวา่จะฟ้ืนตวัจากปี 2563 ตามภาวะเศรษฐกจิที่มี
แนวโนม้จะฟ้ืนตวัหลงัจากเริ่มมกีารฉีดวคัซีนป้องกนั Covid-19 โดยจะเป็นการฟ้ืนตวัจากจดุต ่าสดุในปี 2563 ที่
ไดร้บัผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของ Covid-19 ในเกือบทกุภมูิภาคของโลก แต่การฟ้ืนตวัส่วนใหญ่จะเกิดขึน้
ในเอเชียโดยเฉพาะในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตแ้ละเอเชียใต ้

ประเทศในเอเชียเหนือ ไดแ้ก่ ญ่ีปุ่ น เกาหลีไตแ้ละไตห้วนั จะหนัมาใชถ้า่นหินคณุภาพดีมากขึน้ โดยเฉพาะ
เกาหลีใตแ้ละไตห้วนั เพื่อลดมลพิษในอากาศ และใน 2 ประเทศนีจ้ะยงัคงมาตรการจ ากดัการเดนิเครื่องโรงไฟฟ้า
ถ่านหินในช่วงฤดหูนาวต่อไปเพื่อลดปรมิาณฝุ่ นละอองในอากาศ ส่งผลใหค้วามตอ้งการใชถ้่านหินคณุภาพดีจะ
ทรงตวัอยู่ในระดบัสงูและท าใหร้าคาถ่านหินดงักลา่วมเีสถียรภาพ 
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ความตอ้งการใชถ้่านหินในยโุรปคาดว่าจะฟ้ืนตวัในปี 2564 เชน่กนั หลงัจากที่อยู่ในภาวะหดตวัมากกว่า
ปกติในปี 2563 จากผลกระทบของการแพรร่ะบาดของ Covid-19 อย่างไรก็ตามความตอ้งการใชถ้า่นหินจะค่อยๆ 
ลดลง เพราะประเทศในยโุรปมีแผนท่ีจะหยดุโรงไฟฟ้าถา่นหิน เพื่อลดการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์ ซึ่งจะ
ส่งผลต่อผูผ้ลิตในสหรฐัอเมรกิาและโคลอมเบียที่อาจจะตอ้งลดการผลิตถ่านหินลง เพราะนอกจากอปุสงคจ์ะ
ลดลงแลว้ ยงัไม่สามารถส่งถ่านหินมาแขง่ขนัในตลาดเอเชยีได ้ เนื่องจากแหล่งถา่นหินอยู่ไกลจากผูใ้ชใ้นเอเชีย
มาก 

ในระยะยาวการการลงทนุในเหมอืงถ่านหินใหม่ยงัมีขอ้จ ากดัเรื่องการหาแหล่งเงินทนุเพราะสถาบนัการเงิน
หลายแห่งงดการสนบัสนนุใหก้บัธุรกิจฟอสซิส ในขณะท่ีการพฒันาแหล่งถา่นหินใหม่ๆ มีความเขม้งวดเรื่อง
ส่ิงแวดลอ้มมากขึน้และมีการต่อตา้นจากสาธารณชนมากขึน้ ท าใหม้ีตน้ทนุการลงทนุท่ีสงูขึน้ ทัง้นีห้ากปรมิาณ
ส ารองของแหล่งถ่านหินท่ีก าลงัผลิตอยู่ทยอยหมดลงและไม่สามารถเพิ่มการผลิตจากแหล่งใหม่มาชดเชยไดท้นั
จะท าใหเ้กดิภาวะอปุทานตงึตวัขึน้ไดใ้นอนาคต ดงันัน้ราคาถา่นหินจึงควรทรงตวัอยูใ่นระดบัท่ีสงูพอท่ีจะท าใหม้ี
การลงทนุในแหล่งถา่นหินใหม่ๆ เพื่อทดแทนแหล่งเก่าที่จะทยอยหมดไป 
 

1.2.  สภาพการแข่งขนัในธุรกจิถ่านหนิประเทศออสเตรเลีย 

   ตลาดถ่านหนิในประเทศออสเตรเลีย 

▪ อปุสงคห์ลกัของถ่านหินท่ีใชเ้ป็นเชือ้เพลิงใหค้วามรอ้น (Thermal Coal) ส าหรบัการใชใ้นประเทศ
ออสเตรเลียคือใชเ้ป็นเชือ้เพลิงในธุรกิจผลิตไฟฟ้า ราคาถ่านหินในประเทศออสเตรเลียจะอา้งองิตามราคา
ตลาดโลก โดยจะเป็นราคาที่สะทอ้นคณุภาพค่าพลงังานและคณุสมบตัิของถา่นหิน อปุสงคแ์ละอปุทานใน
โลกอนัเป็นผลจากการเติบโตและการหดตวัของเศรษฐกิจโลก เนื่องจากออสเตรเลียเป็นผูส่้งออกถา่นหิน
รายใหญ่จึงมีราคาอา้งอิง Newcastle FOB    ซึ่งเป็นราคา Spot Market จากทา่เรือนิวคาสเซิล ประเทศ
ออสเตรเลีย โดยไม่รวมคา่ขนส่งที่เก่ียวขอ้ง ส่วนราคาซือ้ขายถา่นหินภายในประเทศจะใชก้ารเจรจาระหวา่ง
บรษิัทถ่านหินและลกูคา้ โดยอาจใชร้าคาที่อา้งองิกบัราคาส่งออก (Export Parity Pricing) อย่างไรก็ตามหา
กว่าบรษิัทตา่งๆ มีสญัญาขายถา่นหินใหล้กูคา้เป็นระยะยาว ราคาที่แต่ละบรษิัทไดร้บัจรงิอาจตา่งไปจาก
ราคาของตลาดโลก 

▪ อปุทานของถา่นหิน ทรพัยากรถา่นหินสามารถพบไดท้ั่วประเทศออสเตรเลียโดย Queensland และ New 
South Wales มีทรพัยากรถา่นหินด า (Black Coal) ซึ่งประกอบดว้ยถา่นซบับิทมูินสั ถ่านบิทมูินสั และถ่าน
หินแอนทราไซตท์ี่มากที่สดุในประเทศ ตามรายงาน Australian Resource Assessment ประเทศ
ออสเตรเลียมเีหมืองถ่านหินในปัจจบุนัมากกว่า 100 เหมืองและมีเหมืองอยู่ในช่วงพฒันามากกว่า 35 
เหมืองประเทศออสเตรเลียส่งออกถ่านหินเป็นอนัดบั 2 รองจากประเทศอินโดนีเซีย แตถ่่านหินจากประเทศ
ออสเตรเลียกถื็อไดว้า่เป็นถา่นหินคณุภาพดีใหค้่าความรอ้นสงู และมีซลัเฟอรต์  ่า 

▪ การเขา้ถงึระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน (Infrastructure) 
 โครงสรา้งพืน้ฐานท่ีดเีป็นปัจจยัส าคญัในการเป็นผูน้  าการส่งออกถา่นหินของประเทศออสเตรเลียโดย

โครงสรา้งพืน้ฐานส าหรบัธุรกจิถา่นหินประกอบดว้ยท่าเรือ ถนน สายพานล าเลียง และทางรถไฟ ทัง้นีเ้หมือง
ถ่านหินท่ีผลิตมานานและตัง้อยูใ่กลช้ายฝ่ังจะมีระบบขนส่งภายในประเทศที่พรอ้มใหบ้รกิาร แตเ่หมืองถา่น
หินที่คน้พบใหม่อาจจะอยู่ในแหล่งที่ห่างไกลจากทา่เรือ และจะตอ้งมีโครงสรา้งพืน้ฐานส าหรบัเคลื่อนยา้ย
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ถ่านหินมายงัทา่เรือ ประเทศออสเตรเลียประสบปัญหาขดีจ ากดัในการส่งออก ซึง่รฐับาลไดพ้ยายาม
แกปั้ญหาโดยการสรา้งท่าเรือเพิม่เติม และใหบ้รษิัทตา่งๆ รว่มถือหุน้  

 หน่ึงในจดุแข็งของเหมืองของ Centennial คือ ความสามารถและความพรอ้มของระบบขนส่งที่มี
ประสิทธิภาพ พรอ้มที่จะส่งถา่นหินใหก้บัโรงไฟฟ้าในประเทศ โดยใชร้ะบบสายพานล าเลียงทางบก ซึ่งท าให้
มีค่าขนส่งต ่า 

▪ สินคา้ทดแทน 

 จากการท่ีโรงไฟฟ้าเป็นผูบ้รโิภครายใหญ่ของอตุสาหกรรมถา่นหินที่ใชเ้ป็นเชือ้เพลิงใหค้วามรอ้น (Thermal 
Coal) ในปัจจบุนัการคน้พบก๊าซธรรมชาตเิพิ่มขึน้ในประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยเฉพาะในชัน้หินดินดาน 
(Shale gas) ซึ่งท าใหร้าคาก๊าซธรรมชาติในประเทศสหรฐัอเมรกิาถกูลง กอปรกบัประเทศสหรฐัอเมรกิามี
ระบบท่อก๊าซธรรมชาติที่ครอบคลมุอยู่แลว้ ท าใหผู้ผ้ลิตไฟฟ้าหลายรายเพิ่มก าลงัการผลิตในโรงที่ใชก๊้าซ
ธรรมชาติ และลดการใชถ้่านหิน ตลาดจะเป็นเช่นนีต้่อไปไดก้ต็่อเมื่อก๊าซธรรมชาติที่พบมีปรมิาณมากพอ 
และมีระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่พรอ้มแลว้ราคาก๊าซธรรมชาติอยูใ่นระดบัต ่า ดงันัน้สภาวะตลาดเช่นนีจ้ึง
เป็นเพียงเฉพาะในประเทศสหรฐัอเมรกิาเป็นหลกั นอกจากนีก้ารติดตัง้แผงโซล่าเซลล ์ (Solar roof top) 
เพิ่มขึน้ในประเทศออสเตรเลีย อาจส่งผลใหค้วามตอ้งการไฟฟ้าจาก National Electricity Market (NEM) 
ลดลง แต่อยา่งไรกต็าม ยงัเป็นสดัส่วนที่เล็กมากและไมม่ีนยัส าคญั เมื่อเทียบกบัความตอ้งการไฟฟ้าทัง้หมด 
 

2.2  ตลาดถ่านหนิส่งออกของประเทศออสเตรเลีย 

▪ ส าหรบัลกูคา้ตา่งประเทศ Centennial ใชก้ารขนส่งถา่นหินผ่านท่าเรือ Kembla และทา่เรือนิวคาสเซลิ 
ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา ปัญหาความแออดัของทา่เรือท่ี Newcastle เป็นปัญหาที่ผูผ้ลิตถ่านหิน
ออสเตรเลียประสบอยา่งต่อเนื่อง ดงันัน้ในเดือนกนัยายน 2552 รฐับาลรฐั New South Wales และท่าเรือ
สองท่า คือ ท่าเรือ Waratah Coal Services และท่าเรือ Newcastle Coal Infrastructure Group (NCIG) 
เห็นพอ้งกบัโครงรา่งขอ้ตกลงก าลงัการขนส่ง (“Capacity Framework Agreements”) ที่มีไวส้  าหรบัดแูลการ
ขยายทา่เรือซึ่งมคีวามจ าเป็นมากขึน้เพื่อใหท้นัการเพิม่ขึน้ของอปุสงค ์

▪ ท่าเรือ Waratah Coal Services (“PWCS”) ไดท้ าการขยายก าลงัการขนส่งออกจากเดิม 133 ลา้นตนัต่อปี 
เพิ่มขึน้เป็น 145 ลา้นตนัต่อปี  

▪ ปัจจบุนั NCIG มีการขยายก าลงัการขนส่งของท่าเรือ 66 ลา้นตนัต่อปี ซึ่งไดด้  าเนินการแลว้เสรจ็ตัง้แต่เดือน
มิถนุายน 2556 

▪ ท่าเรือ Kembla ถกูก่อสรา้งขึน้เพื่อรองรบัการส่งออกถ่านหินจากเหมืองถ่านหินในภาคใตแ้ละภาคตะวนัตก
ของรฐั New South Wales ปัจจบุนัสามารถรองรบัปรมิาณถ่านหินส าหรบัการส่งออกประมาณ 15 ลา้นตนั
ต่อปี 
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1.3 สภาพการแข่งขันในธุรกจิถ่านหนิในประเทศไทย 

การแข่งขนัในตลาดถา่นหินในไทยในปี 2563 มคีวามรุนแรงมากขึน้ เนื่องจากถา่นหินท่ีใชใ้นภาคเอกชนกว่า
รอ้ยละ 99 เป็นถา่นหินน าเขา้มาจากต่างประเทศ ท าใหม้ีผูป้ระกอบการคา้ถ่านหินจ านวนมากที่น าถ่านหินเขา้มา
จ าหน่ายในประเทศไทย ประกอบกบัภาวะอปุทานในตลาดโลกลน้ตลาดท าใหผู้ค้า้ถ่านหินระดบัโลกพยายาม
ระบายสินคา้เขา้มาในประเทศไทย การแขง่ขนัจงึยิ่งรุนแรงขึน้ 

การใชถ้า่นหินน าเขา้ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2563 มีปรมิาณ 18.7 ลา้นตนั ลดลงรอ้ยละ 1 จากชว่ง
เดียวกนัของปีก่อนหนา้ เนื่องจากการหดตวัทางเศรษฐกจิจากการ Lockdown เพื่อควบคมุการแพรร่ะบาดของ 
Covid-19 การใชถ้า่นหินท่ีผลิตในประเทศในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2563 มีปรมิาณเพียง 0.16 ลา้นตนั ลดลง
รอ้ยละ 45 จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหนา้เนื่องจากปรมิาณส ารองถ่านหินเหลือนอ้ย ในขณะท่ีปรมิาณการใช้
ถ่านหินลดลงแต่การน าเขา้ถา่นหินจากต่างประเทศกลบัเพิ่มสงูขึน้ โดยมีปรมิาณการน าเขา้ถ่านหินในช่วง 10 
เดือนแรกของปี 2563 ทัง้สิน้ 20.6 ลา้นตนั เพิ่มขึน้รอ้ยละ 5.7 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ เนื่องจากผูน้  าเขา้
ถ่านหินไดใ้ชช้ว่งที่ราคาถ่านหินลดลงมาต ่า น าถ่านหินเขา้มาสตอ๊กเป็นจ านวนมาก ประกอบกบัผูใ้ชถ้า่นหินได้
ลดสต๊อกถ่านหินในชว่งปลายปีกอ่นหนา้จากแนวโนม้ราคาถ่านหินลดลงจึงชะลอการซือ้ถา่นหินและใชถ้า่นหิน
ในสต๊อกแทน ท าใหต้อ้งน าเขา้ถา่นหินมาเติมสตอ๊ก 

 
 

2. ภาวะการแข่งขนัในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 

ภาวะการแข่งขนัในธุรกจิก๊าซธรรมชาติในตลาดสหรฐัฯ แบง่ออกเป็นสามส่วนที่ส  าคญัดงัต่อไปนี ้ 

1. การแข่งขนัระหว่างผู้ผลติในทอ้งถ่ิน 

ส าหรบัการแข่งขนัระหว่างผูผ้ลิตในทอ้งถิ่นทัง้น า้มนัและก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นธุรกิจตน้น า้ในภูมิภาคแอปพาเล
เชยี (Appalachia) แหล่ง Barnett และแหล่งผลิตอื่น ๆ สภาวะอปุทานลน้ตลาดกดดนัใหผู้ผ้ลิตก๊าซธรรมชาติใน
ทอ้งถิ่นตอ้งแข่งขนักัน โดยผูผ้ลิตต่างพยายามจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติใหไ้ดท้ี่จุดจ าหน่ายที่ไดร้าคาที่ดีที่สุด ใน
พืน้ที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐเพนซิลเวเนีย ซึ่งมีคู่ แข่งที่เป็นผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติรายส าคัญที่มีผล
ประกอบการเทียบเคียงกันประมาณ 10 ราย โดยคู่แข่งกลุ่มนีเ้ป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยท์ี่มี
ทรพัยากรจ านวนมากในภูมิภาคแอปพาเลเชีย ซึ่งเนน้การประกอบธุรกิจในแหล่งมารเ์ซลลสั (Marcellus) หรือ
แหล่งยตูิกา้ (Uitca) โดย BKV มีตน้ทนุเงินสด (Cash Costs) และก าไรขัน้ตน้ (Margin) ที่แข่งขนัไดเ้มื่อเทียบกบั
คู่แข่งซึ่งส่วนใหญ่ ซึ่งครอบครองกิจการขนาดใหญ่และมีปรมิาณการผลิตจ านวนมาก  

 
2. ก๊าซธรรมชาตทิีผ่ลิตขึน้มาจากการผลิตน ้ามันดิบ (Associated Gas) 

การแข่งขันของธุรกิจก๊าซธรรมชาติที่ผลิตขึน้มาจากการผลิตน า้มันดิบ (Associated Gas) โดยก๊าซธรรมชาติ
เหล่านี ้เป็นผลพลอยได้จากแหล่งที่มุ่งเน้นการผลิตน ้ามันเป็นหลัก เนื่องจากการผลิตก๊าซธรรมชาติไม่ใช่
เป้าหมายการลงทุนของพืน้ที่เหล่านี ้ตน้ทุนการผลิตก๊าซธรรมชาติจึงน้อยมากจนถึงอาจไม่มีเลย (มีตน้ทุนการ
ผลิตต ่าที่สดุ) ในปี 2563 มีการคาดการณว์่าก๊าซธรรมชาติที่เป็นผลพลอยไดจ้ากการผลิตน า้มนัดิบแบบแทบไมม่ี
ตน้ทุนนีจ้ะมีปริมาณลดลงอย่างมาก จากแนวโนม้ราคาน า้มนัที่ตกต ่าและอุปสงคน์ า้มนัดิบที่ลดลงตามไปดว้ย 
นอกจากนี ้นโยบายดา้นมาตรฐานส่ิงแวดลอ้มของคณะผูบ้ริหารใหม่ของสหรฐัฯ ที่น าโดยประธานาธิบดีไบเดน
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ซึ่งจะเขม้งวดมากขึน้ ท าใหภ้าวะการแข่งขันของก๊าซธรรมชาติที่ผลิตขึน้มาจากการผลิตน า้มันดิบมีความไม่
แน่นอน ไม่ว่าจะเป็นการลดปริมาณก๊าซธรรมชาติที่สามารถเผาทิง้ได้ หรือความเป็นไปได้ในการพัฒนา
โครงสรา้งพืน้ฐานเพิ่มเติมเพื่อรองรบัการน าก๊าซธรรมชาติที่ไดจ้ากการผลิตน า้มนัดิบเขา้สู่ตลาดก๊าซฯ ที่ส  าคญั 
เช่น ในกรณีของแหล่งเพอรเ์มียน (Permian) ในภาพรวม อุปทานก๊าซธรรมชาติที่เป็นผลพลอยไดจ้ากการผลิต
น า้มนัดิบจากแหล่งผลิตน า้มนัลดลงอย่างมากในปี 2563 ดงันัน้ ก๊าซธรรมชาติแหง้ที่มีจึงมีแนวโนม้ที่จะเป็นผู้
ก าหนดราคาก๊าซธรรมชาติในอนาคตโดยตรง 
 

3. แหล่งพลังงานทางเลอืก 

ภาวะการแข่งขันจากแหล่งพลังงานหลักอื่น ๆ ในสหรฐัฯ เช่น ถ่านหิน พลังงานหมนุเวียน ซึ่งมีการแข่งขนัเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการใชพ้ลังงานของตลาดภายในประเทศ โดยเฉพาะภาคการผลิตไฟฟ้า ที่มีการแข่งขัน
รุนแรงในกลุ่มผูผ้ลิตถ่านหินและพลงังานหมนุเวียน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องของอุปสงคก๊์าซ
ธรรมชาติในภาคการผลิตไฟฟ้าของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากทั่วโลก รวมถึงสหรัฐฯ หันมาก าหนด
เป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซคอรบ์อนเป็นศูนย์กันมากขึน้ จึงมีแนวโนม้อย่างมากที่พลงังานหมนุเวียนจะ
เขา้มามีส่วนแบ่งในภาคการผลิตพลังงานหลักของโลกมากขึน้อย่างรวดเร็ว รวมถึงก๊าซธรรมชาติที่จะเติบโต
อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันเมื่อเทียบกับปัจจุบนั แต่จะมีอตัราการเติบโตที่ชา้กว่าพลงังานหมุนเวียน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในภาคการผลิตไฟฟ้า ที่รฐับาลใหม่ของประธานาธิบดีไบเดนตัง้เป้าจะลงทนุการผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
หมนุเวียนเพิ่มจ านวนมาก อย่างไรก็ดี พลงังานหมนุเวียนและก๊าซธรรมชาติจะมีการแข่งขนัเพื่อมุ่งสู่การบรรลุ
เป้าหมายการลดการการปล่อยก๊าซคอรบ์อนไปตามเป้าหมายที่ตัง้ไว ้ 
 
แผนภูมิดา้นล่างแสดงถึงการเติบโตของอุปสงคพ์ลงังานหมนุเวียนก่อนและหลงัการระบาดของ COVID-19 เมื่อ
เทียบกบัเชือ้เพลิงหลกัประเภทต่าง ๆ ที่น ามาใชต้อบสนองการเติบโตของอปุสงค ์ตามการคาดการณข์อง IEA 
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ในระยะยาว บา้นปฯู เชื่อมั่นวา่ก๊าซธรรมชาติยงัสามารถแขง่ขนัไดใ้นฐานะแหล่งพลงังานหลกัที่ส  าคญัในการ
ผลิตไฟฟ้า ตลอดจนการใชง้านในรูปแบบอื่น ๆ เนื่องจากมีศกัยภาพในการแขง่ขนัสงูและมีประโยชน์
หลากหลาย 
 

กลยุทธก์ารแข่งขัน 
ในไตรมาสแรกของปี 2563 ตลาดก๊าซธรรมชาติมีปรมิาณอุปทานสงูเป็นประวตัิการณ ์และลดลงในไตรมาสที่ 2 จาก
ราคาก๊าซที่ปรบัตวัลดลงอย่างมาก ท าใหเ้กิดภาวะผนัผวนอย่างรุนแรงส่งผลกระทบต่อผูผ้ลิตทกุรายในตลาด บา้นปู
ไดมุ้่งเนน้การบรหิารการผลิตที่แข็งแกรง่ ประสิทธิภาพดา้นเงินทนุ และการจดัการตน้ทนุการด าเนินงานเพื่อเสรมิก าไร
ขัน้ตน้ท่ามกลางวิกฤติดา้นราคาที่รุนแรงที่สดุตัง้แต่ที่เคยประสบมา   

1. การบริหารก าลังการผลิต 
รกัษาระดบัผลการด าเนินงานท่ามกลางสภาวะราคาสินคา้โภคภณัฑท์ี่ตกต ่า โดยมุ่งเนน้การรกัษาก าลงัการผลิต
พืน้ฐานและใชเ้งินทนุอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อใหไ้ดร้บัผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าที่สดุ 

2. ระบบขนส่งไฮโดรคารบ์อน 
ด าเนินการปรบัปรุงประสิทธิภาพของคอมเพรสเซอรห์ลายโครงการ ซึ่งชว่ยลดแรงดนัภายในท่อส่งก๊าซ ท าให้
หลมุก๊าซหลมุเกา่สามารถส่งก๊าซธรรมชาติไดม้ากขึน้ เนื่องจากมีการลดแรงดดูเขา้สู่ระบบส่งผลใหก้ าลงัการผลิต
รวมสงูขึน้ 

3. การใช้น าระบบเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
ไดม้ีการน าระบบเทคโนโลยีมาใชใ้นการติดตัง้ระบบปรบัแต่งลกูสบูอตัโนมตัิที่หลมุก๊าซ โดยใชร้ะบบคอมพิวเตอร์
และอลักอรทิึมในการตัง้ค่าตวัแปรบนระบบลกูสบูส าหรบัการผลิต เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของหลมุ
ก๊าซไดอ้ย่างต่อเนื่อง และสรา้งผลตอบแทนจาการลงทนุใหส้งูขึน้ 

4. การจัดการด้านการตลาด 
 BKV ไดท้ าสญัญากบัผูใ้หบ้รกิารท่อส่งก๊าซรายใหญ่หลายแหง่เพื่อขนส่งก๊าซธรรมชาติไปจ าหน่ายในตลาดต่างๆ 
ที่มีราคาดี เพื่อใหส้ามารถเขา้ถงึกลุ่มลกูคา้ปลายทางไดม้ากขึน้  
 

คู่แข่งขนัทีส่ าคัญ 
คู่แข่งขนัของ BKV ในพืน้ท่ีทางตะวนัออกเฉียงเหนือของรฐัเพนซิลเวเนยีมีหลายราย ทัง้บรษิัทมหาชนและเอกชน
ซึ่งมุง่พฒันาและผลิตก๊าซธรรมชาติและขายใหก้บัตลาดกลุ่มเดียวกนั คู่แขง่เหล่านีม้คีวามแตกตา่งทัง้ดา้น
สถานะทางเศรษฐกิจและขนาดพืน้ท่ีผลิต คู่แข่งที่ส  าคญัรวมไปถงึ Cabot Oil and Gas Corp., Chesapeake 
Energy Corporation, Chief Oil and Gas, Southwestern Energy Company, Seneca Resources Company, 
Repsol เป็นตน้   
ในแหล่งก๊าซธรรมชาติบารเ์นตต ์ มีคู่แขง่ที่เป็นผูผ้ลิตซึ่งเป็นบรษิทัจดทะเบยีนและบรษิัทเอกชนหลายรายเช่นกนั 
คู่แข่งที่ส  าคญัรวมไปถงึ Total S.A., XTO Energy Inc. (ExxonMobil), Fleur de Lis, EOG, Lime Rock เป็นตน้ 
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3. การแข่งขนัธุรกิจไฟฟ้า 

2.1 กลยุทธก์ารแข่งขันธุรกิจไฟฟ้าในประเทศไทย 

โดยกลยทุธก์ารแข่งขนัธุรกิจไฟฟ้าในประเทศไทยของกลุ่มบรษิัท โดยผ่าน บา้นป ู เพาเวอรฯ์ ที่มีสดัส่วนการถือ
หุน้รอ้ยละ 50 ในบรษิัท บีแอลซพีี เพาเวอร ์จ ากดั (BLCP) ซึ่งด าเนินธุรกจิโรงไฟฟ้า บีแอลซีพี มกี าลงัผลิตรวม 
1,434 เมกะวตัต ์โดยเป็นก าลงัผลิตตามสดัสว่นการถือหุน้ 717 เมกะวตัต ์ตัง้อยูใ่นนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ 
เป็นโรงไฟฟ้าหลกัที่ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยมีอตัราการ
จ่ายก าลงัไฟฟา้ (Dispatch) รอ้ยละ 99.1 ในปี 2563 แสดงใหเ้ห็นถึงความสามารถในการบรหิารจดัการความ
พรอ้มในการเดินเครื่องของโรงไฟฟ้า ทัง้นี ้ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีผลิตไฟฟ้าเป็นจ านวนรอ้ยละ 5.2 ของปรมิาณการ
ผลิตและการรบัซือ้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 

กลยุทธใ์นการแข่งขนั 

1) การดูแลประสิทธิภาพและความพร้อมของโรงไฟฟ้า 

บา้นปู เพาเวอรฯ์ ไดป้รบัปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าและบ ารุงรกัษาอุปกรณต์ามระยะเวลาที่ก าหนดตาม
แผนงาน เพื่อใหม้ีค่าดชันีความพรอ้มจ่าย (Availability Factor:  AF) และมีจ านวนชั่วโมงความพรอ้มจ่ายที่
ก าหนดไว้ในสัญญา (Contracted Available Hour:  CAH) ตามสัญญาซื ้อขายไฟ (Power Purchase 
Agreement: PPA) โดยในปี 2563โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีมีค่าความพร้อมจ่ายเทียบเท่า (Equivalent 
Availability Factor:  EAF) รอ้ยละ 89.9  

2) การแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจ  

บา้นป ู เพาเวอรฯ์ ยงัคงมองหาโอกาสการเติบโตของธุรกจิภายใตแ้ผนขยายการเติบโตของธุรกิจไฟฟ้าใน
ประเทศ โดยมุ่งเนน้ใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศปี 2561-2580 (Power 
Development Plan: PDP 2018) ที่ไดร้บัมตเิห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (กพช.) 
เมื่อวนัท่ี 24 มกราคม 2562 โดยมีอตัราส่วนท่ีเพิ่มขึน้ของกลุ่มผูผ้ลิตไฟฟ้าแบบผลิตใชเ้อง (Isolated Power 
Supply: IPS) รวมถงึนโยบายประหยดัพลงังานท่ีมีประสิทธิภาพ ส่งผลใหค้วามตอ้งการใชไ้ฟฟ้าในระบบมี
แนวโนม้ลดลงกว่าที่เคยคาดการณไ์ว ้ ตลอดจนนโยบายการส่งเสรมิการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีนที่
มีแนวโนม้เพิม่มากขึน้ นอกจากนีใ้นปัจจบุนั การพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ทัง้จากพลงังานเชือ้เพลงิ
ทั่วไปและจากพลงังานหมนุเวียนจะตอ้งเผชิญกบัการแขง่ขนัท่ีเพิม่ขึน้ในการประมลูหรือยื่นขออนญุาตขาย
ไฟฟ้า บรษิัทฯ จึงไดจ้ดัเตรียมบคุลากรท่ีมีความสามารถและประสบการณใ์นฝ่ายพฒันาธุรกิจ เพื่อติดตาม
นโยบายของภาครฐัและหน่วยงานราชการอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมถงึประเมินความสามารถในการแขง่ขนัและ
จดัเตรียมความพรอ้มที่จะเขา้รว่มโครงการต่าง ๆ ที่ทางภาครฐัจะเปิดโอกาสใหเ้อกชนเขา้รว่ม ซึ่งรวมถึง
โครงการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิพิเศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor: EEC) และเพื่อ
ตอบสนองของนโยบายของรฐับาลในการส่งเสรมิใหภ้าคเอกชนเขา้มามีบทบาทในการผลิตไฟฟ้าแบบผลิต
ใชเ้อง (Independent Power Supply: IPS) จากพลงังานหมนุเวยีน 
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3) การบริหารความสัมพันธก์ับผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ ให้การสนับสนุนกิจกรรมและการท าความเข้าใจกับชุมชนในพื ้นที่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มี
ความสมัพนัธก์บัชมุชนอยู่ในระดบัท่ีดี 

 
คู่แข่งขนัทีส่ าคัญ 
o โรงไฟฟ้าของบา้นป ู เพาเวอรฯ์ ที่เปิดด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ อาจถือไดว้า่ไม่มกีารแขง่ขนั

โดยตรงกบัผูป้ระกอบการรายอื่น เนื่องจากมีการท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่
ประเทศไทย 

o ผูผ้ลิตไฟฟ้ารายใหญ่ในประเทศ   เช่น บรษิัท ผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) บรษิัท ผลิตไฟฟ้าราชบรุ ี
โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน)  บรษิัท โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย์ี่ จ ากดั (มหาชน) บรษิัท กลัฟ์ เอ็นเนอร์
จี ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) และนกัลงทนุจากตา่งประเทศ 

 
2.2 กลยุทธก์ารแข่งขันธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)   

โดยกลยทุธก์ารแข่งขนัธุรกิจไฟฟ้าใน สปป.ลาว ของกลุ่มบรษิัท โดยผ่าน บา้นป ู เพาเวอรฯ์ ที่ถือหุน้ในบรษิัท 
Hongsa Power Company Limited ในสดัส่วนรอ้ยละ 40 ซึง่ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า HPC (โรงไฟฟ้าหงสา) ซึ่ง
เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินปากเหมืองเพียงแห่งเดยีวที่ตัง้อยูใ่น สปป.ลาว มีก าลงัผลิตไฟฟ้าทัง้สิน้ 1,878 เมกะวตัต ์
และเป็นก าลงัการผลิตตามสดัสว่นการถือหุน้ 751 เมกะวตัต ์ โรงไฟฟ้าหงสาจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าใหก้บัการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตามสญัญาระยะยาวประเภทการรบัซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ 
(Independent Power Producer: IPP)  และจ าหน่ายไฟฟ้าบางส่วนใหก้บั สปป.ลาว ทัง้นี ้โรงไฟฟ้าหงสาผลิต
ไฟฟ้าเป็นจ านวน รอ้ยละ 29 ของไฟฟ้าทัง้หมดที่ สปป.ลาว ส่งใหไ้ทย 

กลยุทธใ์นการแข่งขนั 

1)  การดูแลประสิทธิภาพและความพร้อมของโรงไฟฟ้า 
 โรงไฟฟ้า HPC ไดเ้ปิดด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ทัง้หมด 3 หน่วยการผลิต ตัง้แต่ปี 2559 โดยในปี 2563 ได้

รายงงานอตัราคา่ความพรอ้มจา่ยเทียบเทา่ (Equivalent Availability Factor:  EAF) รอ้ยละ 82 แสดงใหเ้ห็น
ถึงความมั่นคงในการเดินเครื่อง และมีอตัราการจา่ยก าลงัไฟฟ้า (Dispatch) รอ้ยละ 100 เนื่องจากเป็น
โรงไฟฟ้าที่มีตน้ทนุการผลิตไฟฟ้าที่อยู่ในระดบัต ่า จงึมีความส าคญัต่อระบบไฟฟ้าของทัง้ 2 ประเทศ   

2)  การบริหารความสัมพนัธก์บัหน่วยราชการท้องถ่ินและชุมชน 

 บา้นป ูเพาเวอรฯ์ ใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาชมุชนโดยมุ่งเนน้ดา้นการส่งเสรมิการมีส่วนรว่มของชมุชนใน
พืน้ท่ี ควบคู่ไปกบัการพฒันามาตรฐานชวีิตความเป็นอยูข่องผูค้นในชมุชนเหล่านัน้ ซึ่งมาตรการดงักล่าว
สะทอ้นออกมาในรูปแบบของการคิดรเิริ่มแผนงานในการพฒันาชมุชนตา่ง ๆ เช่น การพฒันาระบบ
สาธารณปูโภค (น า้ประปา ไฟฟา้ และถนน) การโยกยา้ยชมุชนบางส่วนพรอ้มกบัการสรา้งที่อยู่อาศยัใหม่
ทดแทนใหใ้นพืน้ท่ีที่เหมาะสม การส่งเสรมิการพฒันาอาชีพ และการสนบัสนนุการจา้งงานเพื่อท างานใน
โรงไฟฟ้า งานรบัเหมาออกแบบ และงานจดัซือ้อปุกรณ ์
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3)  การบริหารต้นทนุและประสิทธิภาพ 

 ในปี 2563 โรงไฟฟา้ HPC ด าเนินการปรบัปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มศกัยภาพความพรอ้มในการผลิตและ
จ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ทัง้ในส่วนของการปรบัปรุงเครื่องจกัรและกระบวนการล าเลียงถา่นหินเพื่อป้อนให้
โรงไฟฟ้า   โดยสามารถรกัษาค่าความพรอ้มจา่ยเทียบเทา่ (Equivalent Availability Factor: EAF)   อยู่ที่
รอ้ยละ 85.6  นอกจากนีย้งัมกีารเตรียมความพรอ้มในการจดัหาอปุกรณซ์่อมบ ารุง ปรบัปรุงระบบและ
วิธีการซ่อมบ ารุงใหร้วดเรว็และมปีระสิทธิภาพมากขึน้ ส่งผลใหโ้รงไฟฟ้า HPC สามารถเดินเครื่องผลิต
กระแสไฟฟ้าไดอ้ย่างต่อเนื่อง 

คู่แข่งขนัทีส่ าคัญ 

โรงไฟฟ้าของบา้นป ู เพาเวอรฯ์ ที่เปิดด าเนินการเชงิพาณิชยแ์ลว้อาจถือไดว้า่ไม่มีการแขง่ขนัโดยตรงกบั
ผูป้ระกอบการรายอื่น เนื่องจากมีการท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาวกบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศ
ไทยและรฐัวิสาหกจิไฟฟ้าลาว 

 

2.3  กลยุทธก์ารแข่งขันธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจนี 

กลยทุธก์ารแข่งขนัธุรกจิไฟฟ้าในจีนของกลุ่มบรษิัท โดยผ่าน บา้นป ู เพาเวอรฯ์ ด าเนินธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังาน
ความรอ้นรว่มและโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตยท์ี่มีประสิทธิภาพสงูกวา่โรงไฟฟ้าทั่วไป และสามารถควบคมุ
มลภาวะไดต้รงตามมาตรฐาน จงึไดร้บัการส่งเสรมิจากรฐับาลจีน โดยไดสิ้ทธิประโยชนต์่าง ๆ ไดแ้ก่ ไดร้บัการ
ประกนัการขายไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้าทอ้งถิ่น ไดร้บัสิทธิพิเศษในการเป็นผูผ้ลิตและส่งไอน า้และความรอ้นใน
เขตพืน้ท่ีที่ไดร้บัอนญุาตแต่เพยีงผูเ้ดียว และไดร้บัเงินสนบัสนนุจากรฐับาลทอ้งถิ่น 

กลยุทธใ์นการแข่งขนั 

1) การบริหารตน้ทนุและประสิทธิภาพ  

 รัฐบาลจีนมีนโยบายในการปรับลดราคาไฟฟ้าและไอน ้ามาตรฐานในแต่ละมณฑลรวมถึงนโยบายที่
เก่ียวข้อง บา้นปู เพาเวอรฯ์ จึงท าการประเมินผลกระทบต่ออัตราตามสัญญาซือ้ขายที่ก าหนดไว้ และ
พิจารณาอตัราใหม่ที่สอดคลอ้ง เช่น โรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นร่วมโจวผิง (Zouping) ไดต้กลงราคาขาย
ไอน า้ใหก้ับลกูคา้หลกัที่ราคามาตรฐาน 125 หยวนต่อตนั ทัง้นีเ้มื่อราคาตน้ทนุถ่านหินเปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้
หรือลดลงทุก ๆ 0.01 หยวนต่อค่าพลังงานกิโลแคลอรี่ (Kcal) (รวมภาษีและค่าขนส่ง) ราคาไอน า้จะปรบั
เพิ่มขึน้หรือลดลง 5 หยวนต่อตนั เป็นการบรหิารความเส่ียงจากความผนัผวนของตน้ทนุค่าเชือ้เพลิงที่สงูขึน้
ได ้   นอกจากนี ้บา้นป ูเพาเวอรฯ์ ยงัมุ่งเนน้การเพิ่มประสิทธิภาพและการควบคุมตน้ทุนอย่างรดักุม ผ่าน
กลยุทธ์การจัดรูปแบบการจัดหาถ่านหินแบบรวมศูนย ์(Centralized coal procurement) ท าใหส้ามารถ
ควบคมุราคาตน้ทนุถ่านหิน เนน้การซือ้ถ่านหินในช่วงเวลาที่ราคาถ่านหินลดลง และส ารองไวใ้ชใ้นช่วงเวลา
ที่ถ่านหินราคาเพิ่มสูงขึน้ นอกจากนี ้บา้นปู เพาเวอรย์ังมีแผนขยายก าลังผลิตไฟฟ้าและไอน า้ในบริเวณ
พืน้ที่ใกลเ้คียง เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการไฟฟ้าและไอน า้ที่เพิ่มขึน้ตามการเติบโตของเศรษฐกิจใน
ทอ้งถิ่นนัน้ 

 



หนา้ 96 

 

 

2) การบริหารจัดการเร่ืองสิ่งแวดล้อม  

 รฐับาลจีนมีความเขม้งวดในนโยบายสิ่งแวดลอ้มและการควบคมุมลภาวะ โดยด าเนินมาตรการจ ากดัการใช้
ถ่านหินเป็นเชือ้เพลิงหลกัในโรงงานอุตสาหกรรม ทัง้นี ้กระบวนการผลิตของบา้นป ูเพาเวอรฯ์ เป็นไปตาม
มาตรฐานส่ิงแวดลอ้มที่บงัคบัใชใ้นปัจจบุนั และมีการบ ารุงและดแูลรกัษาอุปกรณอ์ย่างสม ่าเสมอ รวมถึงมี
แผนปรับปรุงอุปกรณ์ควบคุมส่ิงแวดลอ้ม บา้นปู เพาเวอรฯ์ ยังติดตามผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มที่อาจ
เกิดขึน้ เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าการด าเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎระเบียบ ขอ้บังคับ และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับ
ส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด  นอกจากนีบ้า้นปู เพาเวอรฯ์ ไดพ้ิจารณาความเหมาะสมของการใช้
เทคโนโลยีขั้นสูงระบบ Ultra-Supercritical (USC) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้ม (High Efficiency, Low Emissions: HELE) มาใชใ้นการพฒันาโครงการใหม่ ๆ เช่น โครงการ
โรงไฟฟ้าซานซีลู่กวง (Shanxi Lu Guang) เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มใหน้อ้ยที่สดุตามมาตรฐานสากล 
โดยเทคโนโลยีดงักล่าว สามารถก าจดัฝุ่ นละออง ก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์ก๊าซไนโตรเจนออกไซด ์และก๊าซ
คารบ์อนมอนอกไซด ์และสารอื่น ๆ ก่อนจะถกูปล่อยออกสู่สภาพแวดลอ้มภายนอก 

3) ความพร้อมในการปรับตวัสูง  

 บา้นปู เพาเวอรฯ์ มีทีมงานที่คอยติดตามภาวะตลาดที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างใกลช้ิด และคอยปรบัการ
ด าเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งกับภาวะตลาด หรือสถานการณใ์นช่วงนั้น ๆ เพื่อใหส้ามารถเปิดรบัโอกาสทาง
ธุรกิจหรือลดผลกระทบต่อธุรกิจได ้ทั้งนี ้บา้นปู เพาเวอรฯ์ มีความพรอ้มในการปรบัเปล่ียนการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ทั้งไฟฟ้า ไอน า้ น า้รอ้น และน า้เย็นตามปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อความตอ้งการ เช่น โรงไฟฟ้า
พลงังานความรอ้นร่วมเจิง้ติง้ (Zhengding) จะผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน า้ และน า้รอ้น ในช่วงฤดูหนาว
อย่างเต็มที่ และจะปรบัเปล่ียนกระบวนการเพื่อผลิตน า้หล่อเย็น (Chilled Water) เพื่อจ าหน่ายในฤดูรอ้น 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ ส่งผลใหม้ีรายไดส้งูขึน้ และช่วยลดผลกระทบจากปรมิาณการขายไฟฟ้า
และไอน า้ที่ลดลงตามฤดกูาล 

4) คุณภาพการให้บริการและการบริหารความสัมพนัธก์ับผู้มีส่วนได้เสีย  

 บา้นปู เพาเวอรฯ์ ใหค้วามส าคัญกับคุณภาพและบริการ จึงจัดใหม้ีความพรอ้มและความมั่นคงในการ
ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน า้ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกคา้ไดต้ลอดเวลา 
โดยเฉพาะการจ่ายไอน า้และน า้รอ้นในฤดหูนาว ตลอดจนการรกัษาความสมัพนัธท์ี่ดีกับลกูคา้บนพืน้ฐาน
ของความซื่อตรงและผลประโยชนร์่วมกัน ท าใหไ้ดร้บัความเชื่อถือและความไวว้างใจจากลูกคา้ ในการ
บริหารความสัมพันธ์กับหน่วยราชการท้องถิ่นและชุมชน บา้นปู เพาเวอรฯ์ ไดส้รา้งความสัมพันธ์กับ
หน่วยงานราชการในทอ้งถิ่นบนพืน้ฐานของความเป็นพันธมิตรที่มีผลประโยชนร์่วมกันในการใหบ้ริการ
สาธารณูปโภคพืน้ฐาน (ไฟฟ้าและไอน า้) ใหก้ับชุมชนทอ้งถิ่น รวมถึงสรา้งความเชื่อถือและความเสมอ
ภาค ตลอดจนสนบัสนนุกิจกรรมของชมุชนอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นท่ียอมรบัจากภาครฐัและชมุชนในการเป็น
บรษิัทตวัอย่างในทอ้งถิ่น แมใ้นช่วงที่ไดร้บัผลกระทบจากปัจจยัภายนอก บริษัทฯ ยงัคงไดร้บัการสนบัสนนุ
จากหน่วยราชการทอ้งถิ่นอย่างเต็มที่ เช่น การไดร้บัเงินสนับสนุนหรืออนุมัติใหข้ึน้ราคาไอน า้ เมื่อราคา
ถ่านหินปรบัเพิ่มสงูขึน้ 
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5)  การแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่ม 

 บา้นป ูเพาเวอรฯ์ ใหค้วามส าคญักับการลงทุนในโครงการพลงังานหมนุเวียนมากขึน้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
นโยบายส่งเสริมการพฒันาพลังงานทดแทนของภาครฐั มุ่งเนน้การสรา้งมูลค่าเพิ่มดว้ยการลงทุนธุรกิจที่
เก่ียวเนื่อง โดยค านึงถึงตน้ทุนของเชือ้เพลิงแต่ละประเภทและความเหมาะสมของเทคโนโลยี เช่น โรงไฟฟ้า
พลงังานความรอ้นร่วมหลวนหนาน (Luannan) มีท าเลที่ตัง้อยู่ในเขตอุตสาหกรรม ท าใหม้ีความไดเ้ปรียบ
เชิงกลยุทธ์ในการเป็นผูใ้หบ้ริการไอน า้รายเดียว ทั้งนี ้บา้นปู เพาเวอรฯ์ อยู่ในระหว่างการพิจารณาขยาย
ฐานลกูคา้ไปสู่เขตอตุสาหกรรมใหม่ ในการใหบ้รกิารระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยบ์นหลงัคา (Solar 
Roof) นอกจากนี ้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ที่ดินส่วนที่มีอยู่ เพื่อพัฒนา
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลรว่มกบัโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นรว่ม 

คู่แข่งขนัทีส่ าคัญ 

▪ ผูผ้ลิตไฟฟ้าและนกัลงทนุในประเทศและต่างประเทศรายอื่น ๆ   

 

2.4 กลยุทธก์ารแข่งขันธุรกิจไฟฟ้าในประเทศญ่ีปุ่ น 

โดยกลยุทธ์การแข่งขันธุรกิจไฟฟ้าในญ่ีปุ่ นของกลุ่มบริษัท โดยผ่าน บ้านปู เพาเวอรฯ์ ลงทุนในโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นญ่ีปุ่ น ซึ่งปัจจบุนัมีก าลงัการผลิตติดตัง้ตามสดัส่วนการลงทนุในโรงไฟฟ้าที่เปิด
ด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ 88 เมกะวตัต ์และยงัอยู่ในระหว่างการพฒันากวา่ 132  เมกะวตัต ์บา้นป ูเพาเวอรฯ์ 
ขยายการลงทนุไปยงัญ่ีปุ่ น โดยเริ่มจากการลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ประกอบกบัการศกึษา
และเตรียมความพรอ้มส าหรบัการประเมินโอกาสการลงทุนและการพฒันาโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยเนน้การ
บรหิารทีมงานและบคุลากร พรอ้มทัง้สรา้งความเชื่อมั่นใหแ้ก่พนัธมิตรทางธุรกิจ เพื่อขยายการเติบโตของธุรกิจ
พลังงานทดแทนในญ่ีปุ่ น นอกจากนี ้ การสนับสนุนของรฐับาลและการส่งเสริมการลงทุนของสถาบนัการเงิน
ต่าง ๆ ยงัเป็นปัจจยัส าคญัที่ท  าใหบ้า้นป ูเพาเวอรฯ์ สามารถขบัเคล่ือนธุรกิจไดอ้ย่างรวดเรว็   

กลยุทธใ์นการแข่งขนั 

1) ความสามารถด้านการบริหารการลงทนุ  

 บา้นป ูเพาเวอรฯ์ มีกลยุทธใ์นการรว่มมือกับพนัธมิตรในการแสวงหาโอกาสในการลงทุน รวมถึงการบรหิาร
ตน้ทนุทางการเงินจากแหล่งเงินทนุต่าง ๆ โดยเฉพาะสถาบนัการเงินภายในประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถ
และบรรลเุป้าหมายในการลงทนุระยะยาว 

2) การพัฒนาโครงการ 

 บา้นป ู เพาเวอรฯ์ มกีารตดิตามความเปล่ียนแปลงของนโยบาย และกฎเกณฑต์า่ง ๆ จากรฐับาลญ่ีปุ่ นท่ี
เก่ียวขอ้งดา้นพลงังานอย่างใกลช้ิด โดยมีทีมงานคอยตดิตามและศกึษารายละเอียด รวมถงึวิเคราะห์
ผลกระทบต่อโครงการท่ีอยู่ระหวา่งการพฒันาอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหโ้ครงการโรงไฟฟ้าสามารถเปิด
ด าเนินการเชิงพาณิชยไ์ดต้ามแผน 
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3) การแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่ม 

 จากการบริหารจัดการทางดา้นพลังงานของญ่ีปุ่ นที่มีการก าหนดนโยบายทางพลังงานที่ชัดเจน บา้นปู 
เพาเวอรฯ์ จึงมีความเส่ียงในการลงทุนอยู่ในระดบัที่สามารถบริหารจดัการได ้แมว้่ารฐับาลจะมีมาตรการ
ปรบัลดราคารบัซือ้ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบอตัรารบัซือ้ไฟฟ้าคงที่ตลอดอายุโครงการ (Feed-in 
Tariff: FiT) อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันรัฐบาลได้ก าหนดอัตรารับซือ้ไฟฟ้าแบบเปิดประมูล (Auction 
Scheme) เพื่อใหก้ารลงทุนไดผ้ลตอบแทนตามเป้าหมาย บา้นป ูเพาเวอรฯ์ จึงไดม้ีการปรบัตวัโดยเนน้การ
บริหารจัดการตน้ทุนให้มีความรัดกุม ด้วยการจัดหาอุปกรณ์ส าคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
พลงังาน รวมถึงจดัหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม โดยการลงทุนในโครงการใหม่จะพิจารณาโครงการที่ไดร้บั
อัตรารบัซือ้ไฟฟ้าแบบคงที่ตลอดอายุโครงการ (Feed-in Tariff: FiT) หรือเขา้ซือ้โครงการที่เปิดด าเนินการ
เชิงพาณิชยแ์ลว้ 

 นอกจากนี ้บา้นป ูเพาเวอรฯ์ ยงัแสวงหาโอกาสในการลงทนุในธุรกิจที่เก่ียวขอ้ง โดยต่อยอดจากธุรกิจไฟฟ้า
ที่ด  าเนินการอยู่แลว้เพื่อสรา้งมูลค่าเพิ่ม เช่น ธุรกิจซือ้ขายไฟฟ้าผ่านแพลตฟอรม์ระบบกลางและธุรกิจคา้
ปลีกไฟฟ้า (Energy Trading and Retail Electricity) ผ่านบรษิัท บา้นป ูเน็กซ ์โดยขยายโอกาสการท าธรุกจิ
กบักลุ่มลกูคา้รายย่อย และธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคามากขึน้ เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม และกลุ่มลูกคา้ที่ตอ้งการใช้พลังงานไฟฟ้าจาก
พลงังานหมนุเวียน 

คู่แข่งขันทีส่ าคัญ 

▪ ผูผ้ลิตไฟฟ้าและนกัลงทนุทอ้งถิ่นในญ่ีปุ่ นและจากตา่งประเทศ 

 

2.5 กลยุทธก์ารแข่งขันธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

กลยุทธก์ารแข่งขนัธุรกิจไฟฟ้าในเวียดนามของกลุ่มบริษัท โดยผ่าน บา้นป ูเพาเวอรฯ์ เริ่มขยายการลงทุนธุรกิจ
ไฟฟ้าไปยังสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตั้งแต่ปี 2559 โดยไดล้งนามในสัญญาความร่วมมือ (MOU) กับ
คณะกรรมการประชาชนจงัหวดัซ็อกจงั (Soc Trang Provincial People’s Committee) เพื่อศกึษาความเป็นไปได้
ในการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ต่อมาในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติการลงทุน 
(Investment Registration Certificate: IRC) และไดจ้ดัตัง้บรษิัทย่อย ณ จงัหวดัซ็อกจงั โดยไดจ้ดัเตรียมทีมงานที่
มีประสบการณแ์ละความเขา้ใจในการด าเนินธุรกจิในเวียดนาม จึงมีความพรอ้มในการพฒันาโครงการใหส้ามารถ
เปิดด าเนินการเชิงพาณิชยไ์ดต้ามแผน โดยโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมหวินเจา (Vinh Chau) ระยะที่ 1 อยู่ใน
ระหว่างขัน้ตอนการก่อสรา้ง พรอ้มกันนีไ้ดท้  าการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนเพิ่มเติม (Feasibility Study) 
เพื่อขยายก าลงัผลิตต่อไปนอกจากนีย้งัไดข้ยายการลงทนุโดยการเขา้ซือ้โรงไฟฟ้าพลงังานลมที่เปิดด าเนินการเชิง
พาณิชยแ์ลว้ คือ โรงไฟฟ้าพลงังานลมเอลวินหมุยยิน (El Wind Mui Dinh) ในจงัหวดันินหถ์่วน ขนาดก าลงัผลิต
ติดตัง้ 37.6 เมกะวตัต ์โดยมีราคารบัซือ้ไฟฟ้าแบบคงที่ตลอดอายุโครงการ (Feed-in Tariff: FiT) ที่ 8.5 เซนตต์่อ
กิโลวตัต-์ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 20 ปี การลงทนุดงักล่าวอยู่ในระหว่างการอนมุตัิโดยหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง
ซึ่งคาดว่าจะแลว้เสรจ็ในไตรมาส 1 ของปี 2564 และจะสามารถรบัรูร้ายไดใ้นทนัที โดยจงัหวดันินหถ์่วนนัน้ตัง้อยู่
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บริเวณชายฝ่ังทะเลภาคกลางตอนใตข้องเวียดนาม เป็นจงัหวดัที่มีศกัยภาพและโอกาสในการลงทุนในโรงไฟฟ้า
พลงังานหมนุเวียนมากที่สดุจากการสนบัสนนุของรฐับาล 

กลยุทธใ์นการแข่งขัน 

1)  การบริหารความสัมพันธก์ับหน่วยราชการท้องถ่ินและชุมชน 

บา้นปู เพาเวอรฯ์ และบริษัทย่อยฯ ในเวียดนามสรา้งความสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการในท้องถิ่นบน
พืน้ฐานของความเขา้ใจในความแตกต่างทางสงัคมและวฒันธรรม โดยมุ่งเนน้การเป็นพันธมิตรที่มีความ
รบัผิดชอบร่วมกันกับหน่วยงานราชการในการดแูลและพฒันาชมุชนทอ้งถิ่นอย่างยั่งยืน ดว้ยการสนบัสนนุ
กิจกรรมต่าง ๆ ของชมุชนอย่างต่อเนื่อง 

2)  การพัฒนาและบริหารโครงการ 

บา้นป ู เพาเวอรฯ์ ตระหนกัถงึปัจจยัที่ส  าคญัในการตดัสินใจลงทนุโครงการ โดยศกึษาขอ้มลูเบือ้งตน้และ
ประเมินความเป็นไปไดใ้นการลงทนุโดยละเอียดดว้ยการจดัใหม้ีที่ปรกึษาในดา้นต่าง ๆ เช่น ที่ปรกึษาดา้น
วิศวกร ที่ปรกึษาดา้นส่ิงแวดลอ้ม ที่ปรกึษาดา้นกฎหมาย ที่ปรกึษาดา้นการเงิน และที่ปรกึษาดา้นบญัชีและ
ภาษี เป็นตน้ เพื่อใหส้ามารถประเมินความเป็นไปไดอ้ย่างถกูตอ้งก่อนการลงทนุ และสามารถน าไปปฏิบตัิได้
อย่างสอดคลอ้งกบักฎระเบียบและเงื่อนไขการลงทนุในเวียดนาม นอกจากนีย้งัเป็นการชว่ยตดิตามขัน้ตอน
การพฒันาโครงการและงานก่อสรา้งโครงการใหเ้ป็นไปตามแผน เพื่อใหก้ารก่อสรา้งโรงไฟฟ้าแลว้เสรจ็ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

3)  การแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่ม 

เวียดนามมีอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งต่อเนื่อง โดยคาดว่าผลิตภณัฑม์วลรวม (Gross Domestic 
Product: GDP) ในอีก 10 ปีขา้งหนา้ จะมีอตัราการเติบโตอยู่ที่ประมาณรอ้ยละ 6-7 ซึง่ส่งผลใหม้ีความ
ตอ้งการใชไ้ฟฟ้าที่เพิ่มมากขึน้ อกีทัง้รฐับาลฯ มีความชดัเจนในดา้นการบรหิารจดัการพลงังาน โดยมีแผนท่ีจะ
เพิ่มสดัส่วนก าลงัผลิตไฟฟ้าในประเทศทัง้จากเชือ้เพลิงทั่วไปและจากพลงังานหมนุเวียนมากกวา่ในปัจจบุนั 
ซึ่งบา้นป ู เพาเวอรม์องเห็นถึงโอกาสในการเขา้ลงทนุ โดยจะน าจดุแขง็จากความเชี่ยวชาญในดา้นการบรหิาร
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานเชือ้เพลิงทั่วไปและพลงังานหมนุเวียน รวมทัง้ความสามารถในการจดัซือ้เชือ้เพลิง
มาใชใ้นการแสวงหาโอกาสเพื่อการลงทนุ 

คู่แข่งขันทีส่ าคัญ 

▪ ผูผ้ลิตไฟฟ้าและนกัลงทนุทอ้งถิ่นในเวียดนามและจากต่างประเทศ     
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4. สภาพการแข่งขันในธุรกจิเทคโนโลยีพลงังาน (Energy Technology) 

ธุรกิจการวางระบบผลติไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย ์และสมารท์ซิตีโ้ซลูชนัแบบครบวงจร 

กลยุทธใ์นการแข่งขนั 

จากการท่ีธุรกจิการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคามคีวามตอ้งการในตลาดสงูขึน้ รวมถงึการ
ไดร้บัการสนบัสนนุจากภาครฐั ส่งผลใหม้ีผูเ้ล่นในตลาดสงูขึน้ บรษิัทฯ เลือกใชก้ลยทุธก์ารแข่งขนัดว้ยการสรา้งความ
แตกตา่งในเรื่องของการบรกิารดา้นพลงังานท่ีครบวงจรโดยใชเ้ทคโนโลยีที่ทนัสมยัและเหมาะสม เพื่อพฒันาประเทศ
ไทยไปสู่การใชพ้ลงังานสะอาดอย่างยั่งยืนและผลกัดนัประเทศไทยสู่สมารท์ซิติต้่อไปในอนาคต โดยกลยทุธห์ลกัๆ 
ของกลุ่มบรษิัท โดยผ่าน Banpu NEXT มีดงันี ้

 

o การด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 

ในการน าพฒันาบรกิารและโซลชูนัต่างๆ Banpu NEXT ค านงึถงึปัญหา (Pain point) ดา้นการใชพ้ลงังานและ
ความตอ้งการของลกูคา้เป็นส าคญั บรษิัทฯ ไดม้ีการเขา้ไปส ารวจพืน้ท่ีและหารือรว่มกบัลกูคา้โดยทีมงานท่ีมี
ความเชี่ยวชาญรว่มกบัการน าเทคโนโลยีและนวตักรรมที่ทนัสมยัมาชว่ยในการเก็บขอ้มลู วิเคราะห ์ และ
ประเมินผลเพื่อน าเสนอโซลชูนัดา้นพลงังานใหแ้ก่ลกูคา้ไดใ้ชพ้ลงังานอยา่งคุม้คา่และมีประสิทธิภาพ แกไ้ข
ปัญหาและตรงกบัความตอ้งการของลกูคา้มากที่สดุ 

 

o การเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน ส าหรับสมาร์ทซิตีอ้ย่างครบวงจร 

 Banpu NEXT ไม่เพียงแตเ่ป็นผูใ้หบ้รกิารดา้นการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคา
เท่านัน้ แตย่งัใหบ้รกิารโซลชูนัพลงังานดา้นอื่นๆ เพื่อช่วยส่งเสรมิและผลกัดนัใหเ้กดิการใชเ้ทคโนโลยีและ
พลงังานสะอาดส าหรบัการพฒันาประเทศไทยสู่สมารท์ซิตี ้ เช่น ระบบไมโครกรดิ (Micro Grid) ระบบการ
บรหิารจดัการพลงังาน (Energy Management System: EMS) และระบบกกัเก็บพลงังาน (Energy Storage 
System: ESS) ส าหรบัใชใ้นการควบคมุการผลิต การส่ง และการกกัเก็บพลงังาน เพื่อใหก้ารใชพ้ลงังาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุ รวมถงึการใหบ้รกิารโซลชูนัดา้นยานยนตไ์ฟฟา้ (Electric Vehicle) และ
อปุกรณเ์สรมิดา้นพลงังานที่มาพรอ้มกบัสมารท์แพลตฟอรม์ในการบรหิารจดัการพลงังาน เช่น เสาไฟฟ้า
อจัฉรยิะ (Smart Pole) โซลารค์อีอส ระบบออนกรดิและออฟกรดิ ที่ใชไ้ดท้ัง้ไฟบา้นและพลงังานแสงอาทิตย ์
และโซลารเ์ฟอรน์ิเจอรท์ี่ใชพ้ลงังานแสงอาทติยไ์ดแ้บบ 100% เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ที่
หลากหลายในแต่ละพืน้ท่ีอยา่งเหมาะสม 

o คุณภาพผลิตภัณฑ์  

 Banpu NEXT เลือกใชอุ้ปกรณท์ี่มีคุณภาพและเป็นแบรนดช์ัน้น าในตลาดที่ไดร้บัการจดัอนัดบัเป็นอุปกรณ์
ระดบั TIER 1 รวมถึงไดร้บัการรบัรองมาตรฐานอุตสาหกรรม Banpu NEXT มีทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการออกแบบระบบตามความเหมาะสมของแต่ละพืน้ท่ีโครงการ และการติดตัง้ที่ไดม้าตรฐานสากล รวมถงึ
การพฒันาระบบการตรวจสอบคณุภาพและใชเ้ทคโนโลยีที่ทนัสมยัในการตรวจสอบ เช่น การใชโ้ดรนสแกน
ความรอ้นของแผงโซลารห์ลงัการติดตัง้ (Thermal Scan) เพื่อใหล้กูคา้ไดใ้ชพ้ลงังานสะอาดอย่างปลอดภยั 
คุม้ค่า และมีประสิทธิภาพท่ีสดุ 
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o คุณภาพการให้บริการ 

 Banpu NEXT ใหค้วามส าคัญในเรื่องของการใหบ้ริการลูกคา้ โดยการพัฒนาระบบต่างๆ เพื่อรองรบัการ
ใหบ้รกิารลกูคา้ ไดแ้ก่ การสรา้งและพฒันาหอ้งควบคมุและตรวจสอบการท างานของระบบผลิตไฟฟ้า ซึ่งเป็น
ระบบตรวจสอบแบบเรียลไทม ์ (Control Room) เพื่อใหท้ีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญและฝ่ายบริการลกูคา้
สามารถตรวจสอบปัญหาของระบบและแก้ไขไดท้ันที การพัฒนาแอปพลิเคชันบา้นปูบนโทรศัพทม์ือถือ 
(BANPU Application) ที่ลูกคา้สามารถตรวจสอบการท างานของระบบผลิตไฟฟ้า ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได ้
และผลการประหยดัไฟฟ้าจากการใชร้ะบบผลิตไฟฟ้า ไดท้ัง้แบบเรียลไทม ์และขอ้มลูยอ้นหลงั รวมถึงการ
แจ้งเตือนเมื่อระบบขัดข้อง นอกจากนี ้Banpu NEXT ยังมีฝ่ายบริการลูกคา้ ท่ีท าหน้าที่ให้ข้อมูล รับแจง้
ปัญหา และตอบขอ้ซกัถามต่างๆ แก่ลกูคา้ ผ่านช่องทางต่างๆ โดยลกูคา้สามารถแจง้ปัญหาระบบผลิตไฟฟ้า
ขดัขอ้งต่อฝ่ายบริการลกูคา้ไดทุ้กวนัตลอด 24 ชั่วโมง ท าใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาการท างานของระบบผลิต
ไฟฟ้าไดอ้ย่างรวดเรว็ 

o การท าแบรนด์ดิ้ง  

 Banpu NEXT ด าเนินธุรกิจภายใตก้ลยุทธ์ Greener & Smarter และใหค้วามส าคัญกับการท างานร่วมกับ
พารท์เนอรใ์นธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับพลังงานสะอาด และทุกภาคส่วน เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการด าเนินธุรกิจ สร้างความแข็งแกร่งในเทคโนโลยีพลังงาน และสร้างระบบนิเวศธุรกิจ 
(Business Ecosystem) ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง พรอ้มเปิดกว้างรับเทคโนโลยีและแนวคิดจากบริษัท 
Startup คนรุ่นใหม่ ท่ีจะมาช่วยเติมเต็มการให้การบริการดา้นพลังงานสะอาดแบบครบวงจร ผ่านการ
สนับสนุนดา้นเงินลงทุนและร่วมกันน านวัตกรรมมาสรา้งสรรคใ์หเ้กิดแนวคิดในการด าเนินธุรกิจแบบใหม่ 
หรือเพิ่มการเติบโตในธุรกิจ 

o กลยทุธก์ารสื่อสารและการสร้างแบรนด์  

 ในปี 2563  Banpu NEXT  เนน้สรา้งการรบัรูแ้บรนดแ์ละกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลงังานที่ด  าเนินงานภายใต้
กลยุทธ์ Greener & Smarter ของกลุ่มบ้านปู เผยแพร่นวัตกรรมความรูค้วามเชี่ยวชาญดา้นเทคโนโลยี
พลงังานมาตรฐานสากล และระบบแพลตฟอรม์ที่ท  างานรว่มกบัเทคโนโลยีอินเทอรเ์น็ตออฟติงส ์(Internet of 
Things - IoT) มาใช้ในการบริหารจัดการระบบการท างานของอุปกรณ์ ที่ช่วยเสริมบริการต่างๆ ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ เพื่อเติมเต็มการใชช้ีวิตที่ดียิ่งขึน้อย่างยั่งยืน ผสานกบัประสบการณใ์นการด าเนินธุรกิจ
ดา้นพลงังานของกลุ่มบา้นปพูรอ้มพฒันาต่อยอด และมอบโซลชูนัท่ีหลากหลาย เพื่อตอบโจทยค์วามตอ้งการ
ของลูกคา้ และตอบรบัเทรนดก์ารใชพ้ลังงานแห่งอนาคต อีกทั้งตอกย า้ภาพลกัษณข์องบริษัทฯ ในฐานะที่
เป็นผูใ้หบ้รกิารดา้นพลงังานสะอาดชัน้น าในภมูิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่มีความมุ่งมั่นในการน าความเชี่ยวชาญ
มาพฒันาระบบ และโซลชูนัในการใชพ้ลงังานท่ียั่งยืน และครบวงจร เพื่อรว่มขบัเคล่ือนประเทศไทยกา้วสูก่าร
เป็นสมารท์ซิตีใ้นอนาคต  

 
Banpu NEXT ท าการส่ือสารไปยงักลุ่มเป้าหมายและผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม ผ่านกิจกรรมต่างๆ ทัง้การท าขา่ว
และส่ือประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมการตลาด การเขา้ร่วมงานสัมมนาระดับประเทศ และการจัดงาน
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สัมมนา เพื่อให้ความรูแ้ก่ผู้ประกอบการธุรกิจ เก่ียวกับเทรนด์เทคโนโลยีพลังงาน การการบริหารจัด
การพลงังานเพื่อความคุม้ค่าและยั่งยืน ดงันี ้ 

 

• ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการ
ของบริษัทฯ เพื่อสรา้งการรบัรูแ้ละตอกย า้ความ
เป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้ให้บริการด้านพลังงาน
สะอาดชั้นน า ไดแ้ก่ โครงการ BanpuNext EV 

Car Sharing for Caring ร่วมกับ “ฮ้อปคาร์” 
สนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้า  FOMM ให้บุคลากร
ทางการแพทยใ์นสถานพยาบาลที่รักษาผู้ป่วย  
โควิด-19 ใช้ฟรี 3 เดือน เพื่อเดินทางไดอ้ย่างสะดวกและปลอดภัย โดยส่งมอบให้โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลนวมินทร ์9 โรงพยาบาลลาดกระบัง กลุ่มโรงพยาบาล
พญาไท-เปาโล และโรงพยาบาลปิยะเวท  

• ต่อยอดความส าเร็จโครงการ Banpu NEXT EV 
Car Sharing for Caring ขยายความร่วมมือ
เปิดตวั ‘Banpu NEXT EV Car Sharing’ บรกิาร
เช่ารถยนต์ไฟฟ้า FOMM ผ่านแอปพลิเคชัน 
HAUP  ตอกย ้าความแข็งแกร่งของธุรกิจยาน
ยนตไ์ฟฟ้าของ Banpu NEXT ผลกัดนัสมารท์โม
บิลิตี ้(Smart Mobility) เติมเต็มการเดินทางให้
สะดวกสบายยิ่งขึน้ และตอบโจทยไ์ลฟ์สไตลค์นเมืองยุคใหม่ใหห้นัมาใชร้ถพลงังานสะอาด น ารอ่ง
เปิดจุดบริการระดับแฟล็กชิพแห่งแรก ‘สามย่านมิตรทาวน์’ และขยายจุดบริการทั้งในกรุงเทพฯ 
ปรมิณฑล เเละต่างจงัหวดั  

• เปิดตวั เรือท่องเที่ยวไฟฟ้าทางทะเลล าแรก
ของประเทศไทย “Banpu NEXT e-Ferry” 
โดยน าเรือล านีใ้หบ้ริการในการเที่ยวทะเลภูเก็ต
เ ป็ น แ ห่ ง แ ร ก  ใ น เ ส้ น ท า ง ภู เ ก็ ต - พั ง ง า 
นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสประสบการณ์การ
ท่องเที่ยวมิติใหม่ด้วยการล่องเรือพลังงาน
สะอาด เ ป็นครั้ง แ รก  Banpu NEXT e-Ferry 
ยกระดับการบริการด้านการท่องเที่ยวสีเขียว 
(Green Tourism) ใหม้ีความยั่งยืน และผลักดันการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่ใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม และ
ชมุชนในระยะยาว  
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• ลงนามความร่วมมือ “โครงการพัฒนาสมารท์

ซิตี้จังหวัดขอนแก่น” ร่วมกับ ‘ภาคีเครือข่าย
พัฒนาเมืองขอนแก่น’ ศึกษาความเป็นไปไดใ้น
การน า เทคโนโลยีพลังงาน ติดตั้งในจังหวัด
ขอนแก่น ผลกัดนัการใชพ้ลงังานสะอาดอย่างเต็ม
รูปแบบ สอดรับนโยบายพลังงาน 4.0 และแผน
แม่บทการพฒันาเมืองขอนแก่นสมารท์ซิตี ้2029 เพื่อยกระดบัการใชพ้ลงังานใหม้ีประสิทธิภาพ และ
ยั่งยืน ตลอดจนสรา้งคณุภาพชีวิตที่ดีใหแ้ก่ชาวขอนแก่น  

• ลงนามความร่วมมือ “โครงการติดตั้งระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยบ์นทุ่นลอย
น ้ า  ห รือโซลาร์ลอยน ้า ’  (Solar Floating)” 
รว่มกบั ‘ไทร เบคก้า เอ็นเตอรไ์พรส์’ ผูพ้ฒันา
นิคมอุตสาหกรรมหลกัชยัเมืองยาง จ.ระยอง ถือ
เป็นโครงการโซลารล์อยน า้ของภาคเอกชนท่ีใหญ่
ที่สดุในประเทศไทย ดว้ยก าลงัการผลิตรวมสงูถึง 16 เมกะวตัต ์เพื่อเสริมใหน้ิคมฯ มีการใชพ้ลงังาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ยกระดบันิคมอตุสาหกรรมสู่เมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ  

• เปิดตัว ‘บ้านปู เน็กซ์ อีพรอมต์มูฟ’ (Banpu 

NEXT e-PromptMove) โซลูชันผลิตไฟฟ้าด้วย
พลังงานสะอาดในรูปแบบรถเทรลเลอรร์ายแรก
ของไทย ตน้แบบชุดเครื่องผลิตและกักเก็บไฟฟ้า
จากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบออฟกริด (Off-grid) 
ที่พรอ้มเคล่ือนยา้ยไปใชง้านไดทุ้กที่ ทุกเวลา แม้
ในพืน้ท่ีประสบภยัพิบตัิ ซึ่งทีมนกัวิจยั วิศวกร และ
ผูเ้ชี่ยวชาญในแต่ละดา้นของบา้นป ูเน็กซ ์รว่มกนัคิดคน้โซลชูนั และหาเทคโนโลยีที่ตอบโจทยก์ารใช้
งานมาออกแบบและผสานเข้าดว้ยกันไดอ้ย่างรัดกุม เน้นเรื่องการท างานแบบครบวงจร ความ
กะทดัรดั ความปลอดภยั และไดม้าตรฐานตามที่กรมการขนส่งทางบกก าหนด  สามารถน าไปใชไ้ด้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ  

• น าเสนอผลงานปี 2563   โซลารรู์ฟทอ็ป และ
โซลารล์อยน ้าทัง้ในไทย และเอเชียแปซิฟิก 
ครอบคลมุลกูคา้ผูป้ระกอบการชัน้น า
หลากหลายอตุสาหกรรม อาทิ ‘ไทร เบคกา้ เอ็น
เตอรไ์พรส์’ ‘บีทาเกน้’ ‘ธนาคาร ยโูอบี ประเทศ
ไทย สาขาถนนไฮเวย-์เชียงใหม่’ ‘โชวรู์มโตโยตา้ 
จ.สโุขทยั’ ฯลฯ     โดยมุ่งยกระดบับรกิารหลงั
การขาย น าเทคโนโลยี IoT มาเพิม่ประสิทธภาพ และพฒันาฟีเจอรใ์หม่ ท่ีสามารถตรวจสอบการใช้
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ไฟไดแ้บบเรียลไทม ์และตัง้เปา้ปี 2564 มุ่งขยายฐานลกูคา้อย่างตอ่เนื่อง น าเสนอโซลชูนัดา้น
พลงังานท่ีหลากหลาย และผลกัดนัใหท้กุภาคส่วนหนัมาใชพ้ลงังานสะอาด และครบวงจรยิ่งขึน้   

• กิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาด  จัดแคมเปญ 
“Share Friends, Go Solar ชวนเพื่อนติดโซลาร์กับ
บ้านปูเน็กซ”์ แนะน าเพื่อน หรือคนรูจ้กัติดตัง้โซลารรู์ฟท็
อปกับบา้นปเูน็กซ ์รบัค่าแนะน าเริ่มตน้ที่ 100,000 บาท
ต่อโครงการ ยิ่งขนาดใหญ่ ยิ่งไดร้บัค่าแนะน าเยอะ เพื่อ
เป็นทางเลือกช่วยผูป้ระกอบการประหยดัค่าไฟฟ้า และ
ลดภาระค่าใชจ้่าย อีกทั้งส่งเสริมการใชพ้ลังงานสะอาด
ใหม้ากขึน้ และขยายฐานลกูคา้ใหม้าใชพ้ลงังานสะอาด
กบัทาง Banpu NEXT เพิ่มมากขึน้ 

 

• เข้าร่วมงาน  Techsauce Global Summit 2020 งาน
ประชุมสุดยอดเทคโนโลยีชั้นน าในเอเชียตะวันออก
เ ฉียงใต้  น า เสนอคอนเทนต์เทรนด์ใหม่  การน า
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาใช้กับสถานการณ์
ปัจจบุนัในยคุ COVID-19 และ Digital Disruption จาก
ผูท้ี่มีประสบการณใ์นการน าธุรกิจแวดวงต่างๆ ในส่วน
ของ Banpu NEXT คณุสมฤดี ชยัมงคล มีโอกาสไดเ้ป็น
หนึ่งใน Speaker พูดคุยเก่ียวกับแนวโนม้ของพลงังาน
กั บ ก า รพัฒน า เ มื อ ง อั จ ฉ ริ ย ะ  พ ร้อ ม แบ่ ง ปั น
ประสบการณใ์นบริหารจดัการพลงังาน กับการเชื่อมต่อผ่านระบบดิจิทลั สู่การเป็น Smart Energy 
เพื่อเป็นโซลชูนัของการสรา้งเมืองอจัฉริยะรวมถึงการสรา้งความยั่งยืนดา้นพลงังานที่เป็นประโยชน์
ต่อการด ารงชีวิต  

• จดังานสมัมนา “เคล็ด (ไม่ลับ) เพื่อการประหยัด

พลังงานที่คุ้มค่าและย่ังยืน” ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ
ธุรกิจอาหารและบรรจุภณัฑ ์ในจงัหวดันครปฐมและ
จังหวัดใกลเ้คียง ณ โรงแรม ไมดา้ แกรนด ์ทวารวดี 
นครปฐม ซึ่งงานดังกล่าวไดร้บัเกียรติจากที่ปรกึษา
ฝ่ายพฒันาเทคโนโลยีอตุสาหกรรม ส านกังานพฒันา
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ
ตวัแทนลกูคา้ของ Banpu NEXT ในการรว่มแบ่งปันและน าเสนอขอ้มลูที่เป็นประโยชนต์่อการพฒันา
กระบวนการผลิต และแนวทางการประหยดัตน้ทนุการด าเนินธุรกิจดว้ยการใชโ้ซลชูนัเทคโนโลยีจาก
พลงังานสะอาด โดยมีรองประธานหอการคา้จงัหวดันครปฐม  ผูป้ระกอบการธุรกิจอาหารและบรรจุ
ภณัฑ ์และอตุสาหกรรมอื่นๆ ในจงัหวดันครปฐมและจงัหวดัใกลเ้คียง สนใจเขา้รว่มงานจ านวนมาก  
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คู่แข่งขนัทีส่ าคัญ 

ในปัจจุบันยังไม่มีคู่แข่งขันส าคัญที่น าเสนอการบริการรูปแบบเดียวกับ Banpu NEXT โดยตรง ที่ให้บริการดา้น
พลงังานส าหรบัสมารท์ซิตีแ้บบครบวงจร เนื่องจากคู่แข่งขนัในตลาดส่วนใหญ่จะมุ่งเนน้เรื่องการใหบ้ริการติดตัง้และ
วางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตยบ์นหลังคาเป็นส่วนใหญ่ โดยสามารถแบ่งประเภทคู่แข่งขันในตลาด
ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผูป้ระกอบการรายย่อยที่ใหบ้รกิารติดตัง้ระบบ กลุ่มผูป้ระกอบการรายใหญ่ที่ใหบ้รกิารติดตัง้
ระบบและเป็นผูล้งทุนติดตัง้ระบบใหแ้ก่ลูกคา้ และกลุ่มผูล้งทุนจากต่างประเทศ ทั้งนีส้ัดส่วนคู่แข่งขันส่วนใหญ่ใน
ตลาดจะเป็นกลุ่มผูป้ระกอบการรายย่อยที่มีมากกว่ารอ้ยละ 50 
ส าหรบัคู่แข่งขันของ Banpu NEXT ในดา้นการใหบ้ริการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตยบ์นหลังคา 
ไดแ้ก่ กลุ่มผูป้ระกอบการรายใหญ่ที่เป็นทัง้ผูใ้หบ้ริการติดตัง้ระบบและเป็นผูล้งทุนติดตัง้ระบบใหแ้ก่ลกูคา้ เนื่องจาก
เป็นกลุ่มที่มีความมั่นคงในดา้นการเงิน และมีขอ้เสนอในการใหบ้รกิารหลากหลายรูปแบบ รวมถึงผูป้ระกอบการราย
ย่อยที่ไดร้บัการสนับสนุนดา้นเงินลงทุนจากกลุ่มผูล้งทุนจากต่างประเทศ ท าใหส้ามารถน าเสนอการใหบ้ริการใน
ลกัษณะการลงทนุใหแ้ก่ลกูคา้ไดเ้ช่นเดียวกบัผูป้ระกอบการรายใหญ่ รวมถึงการแข่งขนัในตลาดลกูคา้ Residential ที่
หลายๆ บรษิัทรุกเขา้มาเจาะตลาด เพื่อตอ้งการท่ีจะถือครองสดัส่วนใหญ่ของกลุ่มนีเ้ป็นรายแรกๆ 

นโยบายด้านราคา 

Banpu NEXT มีขอ้เสนอดา้นราคาหลากหลายรูปแบบ ตามความเหมาะสมและความตอ้งการของลกูคา้ โดยในส่วน
ของบริการดา้นการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคา มีการน าเสนอทางเลือกดา้นราคาใหแ้ก่
ลกูคา้ 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ การติดตัง้ระบบโดย Banpu NEXT เป็นผูล้งทนุใหท้ัง้หมด และการติดตัง้ระบบโดยลกูคา้เป็นผู้
ลงทุนค่าอุปกรณแ์ละค่าติดตัง้ระบบเอง ซึ่งมลูค่าเงินลงทุนหรือราคาจะขึน้อยู่กบัอปุกรณท์ี่ใชใ้นการติดตัง้ ขนาดการ
ติดตัง้  และรูปแบบการบรกิารท่ีลกูคา้เลือก  โดย Banpu NEXT มีการส ารวจราคาตลาดและตน้ทนุในการติดตัง้ระบบ
อยู่เสมอ ในปี 2561-2563 ตน้ทนุของอปุกรณแ์ละค่าติดตัง้มแีนวโนม้ลดลงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพฒันาดว้ยความ
รวดเร็วของ PV Panel ใหม้ีก าลงัการผลิตต่อแผงที่สงูขึน้ Banpu NEXT จึงมีการปรบัราคาลดลงตามตน้ทุนอุปกรณ์
และค่าติดตัง้ สามารถน าเสนอทางเลือกดา้นการลงทุนใหแ้ก่ลกูคา้ได้มากขึน้ พรอ้มดว้ยการน า PV Panel ที่มีก าลงั
การผลิตต่อแผงที่สงูขึน้มาใชใ้นโครงการท่ีมีขนาดพืน้ท่ีการติดตัง้นอ้ย เพื่อใหล้กูคา้ไดใ้ชร้ะบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตยอ์ย่างคุม้ค่าที่สดุ  
 

ลักษณะของลกูค้า 

กลุ่มลูกค้าของ  Banpu NEXT ได้แก่ ผู้ประกอบการที่ต้องการทางเลือกด้านการบริหารจัดการพลังงาน หรือ
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่ใช้ไฟฟ้าช่วงเวลากลางวันเป็นส่วนใหญ่ เช่น กลุ่มโรงงาน
อุตสาหกรรม และอาคารพาณิชยต์่างๆ โดยในปี 2563 ลูกคา้รอ้ยละ 70 ที่ลงนามในสัญญาติดตัง้ระบบผลิตไฟฟ้า
จากพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคากบั Banpu NEXT จะเลือกบรกิารแบบท่ี Banpu NEXT เป็นผูล้งทนุให ้ลกูคา้ไดร้บั
ผลประหยดัค่าไฟฟ้า จากการใชไ้ฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยโ์ดยไม่ตอ้งลงทุนเอง ลกูคา้อีกรอ้ยละ 30 เลือกบรกิาร
การติดตัง้ระบบแบบท่ีลกูคา้เป็นผูล้งทนุค่าอปุกรณแ์ละค่าติดตัง้ระบบเอง โดยลกูคา้จะสามารถใชไ้ฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตยท์ี่ผลิตบนหลงัคาของโรงงานหรืออาคารของลกูคา้ไดฟ้รี ทัง้นี ้ลกูคา้มีความตอ้งการท่ีเพิ่มมากขึน้ ไม่ว่าจะ
เป็นราคาติดตัง้หรือส่วนลด ตอ้งการระยะเวลาสญัญาที่สัน้ลง รวมถึงความตอ้งบรกิารต่างๆ ที่เพิ่มขึน้ Banpu NEXT 
จึงปรบัเปล่ียนรูปแบบการน าเสนอใหเ้หมาะสมตรงกบัความตอ้งการและลกัษณะของลกูคา้มากยิ่งขึน้ 
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การจัดจ าหน่ายและชอ่งทางการจัดจ าหน่าย  

Banpu NEXT จะน าเสนอโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคาและโซลชูนัต่างๆ ผ่านช่องทางการ
ประมลูที่ลกูคา้ประกาศรบั การเจรจากบัลกูคา้โดยตรง และการน าเสนอผ่านหน่วยงานหรือองคก์รที่ดแูลเก่ียวกบั
พลงังานทดแทน   โดยบรษิัท บา้นป ู เน็กซ ์ จะติดต่อเขา้พบลกูคา้ที่สนใจ เพื่อแนะน าบรษิัทและรบัฟังความตอ้งการ
ของลกูคา้ จากนัน้ทีมวศิวกรจะเขา้ส ารวจพืน้ท่ี เพื่อออกแบบระบบการผลิตไฟฟ้าฯ หรือโซลชูนัดา้นต่างๆ ไมว่่าจะเป็น
การบรหิารจดัการยานยนตไ์ฟฟ้า ระบบกกัเก็บพลงังาน หรือการบรหิารจดัการพลงังานใหเ้หมาะสมกบัโครงการของ
ลกูคา้ และท าขอ้เสนอโครงการ (Project Proposal) ทัง้นี ้ มีการขยายช่องทางการจดัจ าหน่ายผ่านงานอเีวน้ทแ์ละ
กิจกรรมต่างๆ รวมถึงการบอกต่อจากลกูคา้ที่มีความประทบัใจในบรกิารของกลุ่มบรษิัท 

 
4. สภาพการแข่งขันในธุรกจิเทคโนโลยีพลงังาน (Energy Technology) 

ธุรกิจการวางระบบผลติไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย ์และสมารท์ซิตีโ้ซลูชนัแบบครบวงจร 

กลยุทธใ์นการแข่งขนั 

จากการท่ีธุรกจิการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคามคีวามตอ้งการในตลาดสงูขึน้ รวมถงึการ
ไดร้บัการสนบัสนนุจากภาครฐั ส่งผลใหม้ีผูเ้ล่นในตลาดสงูขึน้ บริษัทฯ เลือกใชก้ลยทุธก์ารแข่งขนัดว้ยการสรา้งความ
แตกตา่งในเรื่องของการบรกิารดา้นพลงังานท่ีครบวงจรโดยใชเ้ทคโนโลยีที่ทนัสมยัและเหมาะสม เพื่อพฒันาประเทศ
ไทยไปสู่การใชพ้ลงังานสะอาดอย่างยั่งยืนและผลกัดนัประเทศไทยสู่สมารท์ซิติต้่อไปในอนาคต โดยกลยทุธห์ลกัๆ 
ของกลุ่มบรษิัท โดยผ่าน Banpu NEXT มีดงันี ้

 

o การด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 

ในการน าพฒันาบรกิารและโซลชูนัต่างๆ Banpu NEXT ค านงึถงึปัญหา (Pain point) ดา้นการใชพ้ลงังานและ
ความตอ้งการของลกูคา้เป็นส าคญั บรษิัทฯ ไดม้ีการเขา้ไปส ารวจพืน้ท่ีและหารือรว่มกบัลกูคา้โดยทีมงานท่ีมี
ความเชี่ยวชาญรว่มกบัการน าเทคโนโลยีและนวตักรรมที่ทนัสมยัมาชว่ยในการเก็บขอ้มลู วิเคราะห ์ และ
ประเมินผลเพื่อน าเสนอโซลชูนัดา้นพลงังานใหแ้ก่ลกูคา้ไดใ้ชพ้ลงังานอยา่งคุม้คา่และมีประสิทธิภาพ แกไ้ข
ปัญหาและตรงกบัความตอ้งการของลกูคา้มากที่สดุ 

 

o การเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน ส าหรับสมาร์ทซิตีอ้ย่างครบวงจร 

 Banpu NEXT ไม่เพียงแตเ่ป็นผูใ้หบ้รกิารดา้นการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคา
เท่านัน้ แตย่งัใหบ้รกิารโซลชูนัพลงังานดา้นอื่นๆ เพื่อช่วยส่งเสรมิและผลกัดนัใหเ้กดิการใชเ้ทคโนโลยีและ
พลงังานสะอาดส าหรบัการพฒันาประเทศไทยสู่สมารท์ซิตี ้ เช่น ระบบไมโครกรดิ (Micro Grid) ระบบการ
บรหิารจดัการพลงังาน (Energy Management System: EMS) และระบบกกัเก็บพลงังาน (Energy Storage 
System: ESS) ส าหรบัใชใ้นการควบคมุการผลิต การส่ง และการกกัเก็บพลงังาน เพื่อใหก้ารใชพ้ลงังาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุ รวมถงึการใหบ้รกิารโซลชูนัดา้นยานยนตไ์ฟฟา้ (Electric Vehicle) และ
อปุกรณเ์สรมิดา้นพลงังานที่มาพรอ้มกบัสมารท์แพลตฟอรม์ในการบรหิารจดัการพลงังาน เช่น เสาไฟฟ้า
อจัฉรยิะ (Smart Pole) โซลารค์อีอส ระบบออนกรดิและออฟกรดิ ที่ใชไ้ดท้ัง้ไฟบา้นและพลงังานแสงอาทิตย ์
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และโซลารเ์ฟอรน์ิเจอรท์ี่ใชพ้ลงังานแสงอาทิตยไ์ดแ้บบ 100% เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ที่
หลากหลายในแต่ละพืน้ท่ีอยา่งเหมาะสม 

o คุณภาพผลิตภัณฑ์  

 Banpu NEXT เลือกใชอุ้ปกรณท์ี่มีคุณภาพและเป็นแบรนดช์ัน้น าในตลาดที่ไดร้บัการจดัอนัดบัเป็นอุปกรณ์
ระดบั TIER 1 รวมถึงไดร้บัการรบัรองมาตรฐานอุตสาหกรรม Banpu NEXT มีทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการออกแบบระบบตามความเหมาะสมของแต่ละพืน้ท่ีโครงการ และการติดตัง้ที่ไดม้าตรฐานสากล รวมถงึ
การพฒันาระบบการตรวจสอบคณุภาพและใชเ้ทคโนโลยีที่ทนัสมยัในการตรวจสอบ เช่น การใชโ้ดรนสแกน
ความรอ้นของแผงโซลารห์ลงัการติดตัง้ (Thermal Scan) เพื่อใหล้กูคา้ไดใ้ชพ้ลงังานสะอาดอย่างปลอดภยั 
คุม้ค่า และมีประสิทธิภาพท่ีสดุ 

o คุณภาพการให้บริการ 

 Banpu NEXT ใหค้วามส าคัญในเรื่องของการใหบ้ริการลูกคา้ โดยการพัฒนาระบบต่างๆ เพื่อรองรบัการ
ใหบ้รกิารลกูคา้ ไดแ้ก่ การสรา้งและพฒันาหอ้งควบคมุและตรวจสอบการท างานของระบบผลิตไฟฟ้า ซึ่งเป็น
ระบบตรวจสอบแบบเรียลไทม ์ (Control Room) เพื่อใหท้ีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญและฝ่ายบริการลกูคา้
สามารถตรวจสอบปัญหาของระบบและแก้ไขไดท้ันที การพัฒนาแอปพลิเคชันบา้นปูบนโทรศัพทม์ือถือ 
(BANPU Application) ที่ลูกคา้สามารถตรวจสอบการท างานของระบบผลิตไฟฟ้า ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได ้
และผลการประหยดัไฟฟ้าจากการใชร้ะบบผลิตไฟฟ้า ไดท้ัง้แบบเรียลไทม ์และขอ้มลูยอ้นหลงั รวมถึงการ
แจ้งเตือนเมื่อระบบขัดข้อง นอกจากนี ้Banpu NEXT ยังมีฝ่ายบริการลูกคา้ ท่ีท าหน้าที่ให้ข้อมูล รับแจ้ง
ปัญหา และตอบขอ้ซกัถามต่างๆ แก่ลกูคา้ ผ่านช่องทางต่างๆ โดยลกูคา้สามารถแจง้ปัญหาระบบผลิตไฟฟ้า
ขดัขอ้งต่อฝ่ายบริการลกูคา้ไดทุ้กวนัตลอด 24 ชั่วโมง ท าใหส้ามารถแก้ไขปัญหาการท างานของระบบผลิต
ไฟฟ้าไดอ้ย่างรวดเรว็ 

o การท าแบรนด์ดิ้ง  

 Banpu NEXT ด าเนินธุรกิจภายใตก้ลยุทธ์ Greener & Smarter และใหค้วามส าคัญกับการท างานร่วมกับ
พารท์เนอรใ์นธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับพลังงานสะอาด และทุกภาคส่วน เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการด าเนินธุรกิจ สร้างความแข็งแกร่งในเทคโนโลยีพลังงาน และสร้างระบบนิเวศธุรกิจ 
(Business Ecosystem) ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง  พรอ้มเปิดกว้างรับเทคโนโลยีและแนวคิดจากบริษัท 
Startup คนรุ่นใหม่ ท่ีจะมาช่วยเติมเต็มการให้การบริการดา้นพลังงานสะอาดแบบครบวงจร ผ่านการ
สนับสนุนดา้นเงินลงทุนและร่วมกันน านวัตกรรมมาสรา้งสรรคใ์หเ้กิดแนวคิดในการด าเนินธุรกิจแบบใหม่ 
หรือเพิ่มการเติบโตในธุรกิจ 

o กลยุทธก์ารสื่อสารและการสร้างแบรนด์  

 ในปี 2563  Banpu NEXT  เนน้สรา้งการรบัรูแ้บรนดแ์ละกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลงังานที่ด  าเนินงานภายใต้
กลยุทธ์ Greener & Smarter ของกลุ่มบ้านปู เผยแพร่นวัตกรรมความรูค้วามเชี่ยวชาญดา้นเทคโนโลยี
พลงังานมาตรฐานสากล และระบบแพลตฟอรม์ที่ท  างานรว่มกบัเทคโนโลยีอินเทอรเ์น็ตออฟติงส ์(Internet of 
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Things - IoT) มาใช้ในการบริหารจัดการระบบการท างานของอุปกรณ์ ที่ช่วยเสริมบริการต่างๆ ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ เพื่อเติมเต็มการใชช้ีวิตที่ดียิ่งขึน้อย่างยั่งยืน ผสานกบัประสบการณใ์นการด าเนินธุรกิจ
ดา้นพลงังานของกลุ่มบา้นปพูรอ้มพฒันาต่อยอด และมอบโซลชูนัท่ีหลากหลาย เพื่อตอบโจทยค์วามตอ้งการ
ของลูกคา้ และตอบรบัเทรนดก์ารใชพ้ลังงานแห่งอนาคต อีกทั้งตอกย า้ภาพลกัษณข์องบริษัทฯ ในฐานะที่
เป็นผูใ้หบ้รกิารดา้นพลงังานสะอาดชัน้น าในภมูิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่มีความมุ่งมั่นในการน าความเชี่ยวชาญ
มาพฒันาระบบ และโซลชูนัในการใชพ้ลงังานท่ียั่งยืน และครบวงจร เพื่อรว่มขบัเคล่ือนประเทศไทยกา้วสูก่าร
เป็นสมารท์ซิตีใ้นอนาคต  

 
Banpu NEXT ท าการส่ือสารไปยงักลุ่มเป้าหมายและผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม ผ่านกิจกรรมต่างๆ ทัง้การท าขา่ว
และส่ือประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมการตลาด การเขา้ร่วมงานสัมมนาระดับประเทศ และการจัดงาน
สัมมนา เพื่อให้ความรูแ้ก่ผู้ประกอบการธุรกิจ เก่ียวกับเทรนด์เทคโนโลยีพลังงาน การการบริหารจัด
การพลงังานเพื่อความคุม้ค่าและยั่งยืน ดงันี ้ 

 

• ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการ
ของบริษัทฯ เพื่อสรา้งการรบัรูแ้ละตอกย า้ความ
เป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้ให้บริการด้านพลังงาน
สะอาดชั้นน า ไดแ้ก่ โครงการ BanpuNext EV 

Car Sharing for Caring ร่วมกับ “ฮ้อปคาร์” 
สนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้า  FOMM ให้บุคลากร
ทางการแพทยใ์นสถานพยาบาลที่รักษาผู้ป่วย  
โควิด-19 ใช้ฟรี 3 เดือน เพื่อเดินทางไดอ้ย่างสะดวกและปลอดภัย โดยส่งมอบให้โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลนวมินทร ์9 โรงพยาบาลลาดกระบัง กลุ่มโรงพยาบาล
พญาไท-เปาโล และโรงพยาบาลปิยะเวท  

• ต่อยอดความส าเร็จโครงการ Banpu NEXT EV 
Car Sharing for Caring ขยายความร่วมมือ
เปิดตวั ‘Banpu NEXT EV Car Sharing’ บรกิาร
เช่ารถยนต์ไฟฟ้า FOMM ผ่านแอปพลิเคชัน 
HAUP  ตอกย ้าความแข็งแกร่งของธุรกิจยาน
ยนตไ์ฟฟ้าของ Banpu NEXT ผลกัดนัสมารท์โม
บิลิตี ้(Smart Mobility) เติมเต็มการเดินทางให้
สะดวกสบายยิ่งขึน้ และตอบโจทยไ์ลฟ์สไตลค์นเมืองยุคใหม่ใหห้นัมาใชร้ถพลงังานสะอาด น ารอ่ง
เปิดจุดบริการระดับแฟล็กชิพแห่งแรก ‘สามย่านมิตรทาวน์’ และขยายจุดบริการทั้งในกรุงเทพฯ 
ปรมิณฑล เเละต่างจงัหวดั  
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• เปิดตวั เรือท่องเที่ยวไฟฟ้าทางทะเลล าแรก
ของประเทศไทย “Banpu NEXT e-Ferry” 
โดยน าเรือล านีใ้หบ้ริการในการเที่ยวทะเลภูเก็ต
เ ป็ น แ ห่ ง แ ร ก  ใ น เ ส้ น ท า ง ภู เ ก็ ต - พั ง ง า 
นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสประสบการณ์การ
ท่องเที่ยวมิติใหม่ด้วยการล่องเรือพลังงาน
สะอาด เ ป็นครั้ง แ รก  Banpu NEXT e-Ferry 
ยกระดับการบริการด้านการท่องเที่ยวสีเขียว 
(Green Tourism) ใหม้ีความยั่งยืน และผลักดันการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่ใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม และ
ชมุชนในระยะยาว  

• ลงนามความร่วมมือ “โครงการพัฒนาสมารท์

ซิตี้จังหวัดขอนแก่น” ร่วมกับ ‘ภาคีเครือข่าย
พัฒนาเมืองขอนแก่น’ ศึกษาความเป็นไปไดใ้น
การน า เทคโนโลยีพลังงาน ติดตั้งในจังหวัด
ขอนแก่น ผลกัดนัการใชพ้ลงังานสะอาดอย่างเต็ม
รูปแบบ สอดรับนโยบายพลังงาน 4.0 และแผน
แม่บทการพฒันาเมืองขอนแก่นสมารท์ซิตี ้2029 เพื่อยกระดบัการใชพ้ลงังานใหม้ีประสิทธิภาพ และ
ยั่งยืน ตลอดจนสรา้งคณุภาพชีวิตที่ดีใหแ้ก่ชาวขอนแก่น  

• ลงนามความร่วมมือ “โครงการติดตั้งระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยบ์นทุ่นลอย
น ้ า  ห รือโซลาร์ลอยน ้า ’  (Solar Floating)” 
รว่มกบั ‘ไทร เบคก้า เอ็นเตอรไ์พรส์’ ผูพ้ฒันา
นิคมอุตสาหกรรมหลกัชยัเมืองยาง จ.ระยอง ถือ
เป็นโครงการโซลารล์อยน า้ของภาคเอกชนท่ีใหญ่
ที่สดุในประเทศไทย ดว้ยก าลงัการผลิตรวมสงูถึง 16 เมกะวตัต ์เพื่อเสริมใหน้ิคมฯ มีการใชพ้ลงังาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ยกระดบันิคมอตุสาหกรรมสู่เมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ  

• เปิดตัว ‘บ้านปู เน็กซ์ อีพรอมต์มูฟ’ (Banpu 

NEXT e-PromptMove) โซลูชันผลิตไฟฟ้าด้วย
พลังงานสะอาดในรูปแบบรถเทรลเลอรร์ายแรก
ของไทย ตน้แบบชุดเครื่องผลิตและกักเก็บไฟฟ้า
จากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบออฟกริด (Off-grid) 
ที่พรอ้มเคล่ือนยา้ยไปใชง้านไดทุ้กที่ ทุกเวลา แม้
ในพืน้ท่ีประสบภยัพิบตัิ ซึ่งทีมนกัวิจยั วิศวกร และ
ผูเ้ชี่ยวชาญในแต่ละดา้นของบา้นป ูเน็กซ ์รว่มกนัคิดคน้โซลชูนั และหาเทคโนโลยีที่ตอบโจทยก์ารใช้
งานมาออกแบบและผสานเข้าดว้ยกันไดอ้ย่างรัดกุม เน้นเรื่องการท างานแบบครบวงจร ความ
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กะทดัรดั ความปลอดภยั และไดม้าตรฐานตามที่กรมการขนส่งทางบกก าหนด  สามารถน าไปใชไ้ด้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ  

• น าเสนอผลงานปี 2563 โซลารรู์ฟทอ็ป และ
โซลารล์อยน ้าทัง้ในไทย และเอเชียแปซิฟิก 
ครอบคลมุลกูคา้ผูป้ระกอบการชัน้น า
หลากหลายอตุสาหกรรม อาทิ ‘ไทร เบคกา้ เอ็น
เตอรไ์พรส์’ ‘บีทาเกน้’ ‘ธนาคาร ยโูอบี ประเทศ
ไทย สาขาถนนไฮเวย-์เชียงใหม่’ ‘โชวรู์มโตโยตา้ 
จ.สโุขทยั’ ฯลฯ มุ่งยกระดบับรกิารหลงัการขาย 
น าเทคโนโลยี IoT มาเพิ่มประสิทธภาพ และพฒันาฟีเจอรใ์หม่ ที่สามารถตรวจสอบการใชไ้ฟไดแ้บบ
เรียลไทม ์และตัง้เปา้ปี 2564 มุ่งขยายฐานลกูคา้อย่างต่อเนื่อง น าเสนอโซลชูนัดา้นพลงังานท่ี
หลากหลาย และผลกัดนัใหท้กุภาคส่วนหนัมาใชพ้ลงังานสะอาด และครบวงจรยิ่งขึน้   

• กิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาด  จัดแคมเปญ 
“Share Friends, Go Solar ชวนเพื่อนติดโซลาร์กับ
บ้านปูเน็กซ”์ แนะน าเพื่อน หรือคนรูจ้กัติดตัง้โซลารรู์ฟท็
อปกับบา้นปเูน็กซ ์รบัค่าแนะน าเริ่มตน้ที่ 100,000 บาท
ต่อโครงการ ยิ่งขนาดใหญ่ ยิ่งไดร้บัค่าแนะน าเยอะ เพื่อ
เป็นทางเลือกช่วยผูป้ระกอบการประหยดัค่าไฟฟ้า และ
ลดภาระค่าใชจ้่าย อีกทั้งส่งเสริมการใชพ้ลังงานสะอาด
ใหม้ากขึน้ และขยายฐานลกูคา้ใหม้าใชพ้ลงังานสะอาด
กบัทาง Banpu NEXT เพิ่มมากขึน้ 

 

• เข้าร่วมงาน  Techsauce Global Summit 2020 งาน
ประชุมสุดยอดเทคโนโลยีชั้นน าในเอเชียตะวันออก
เ ฉียงใต้  น า เสนอคอนเทนต์เทรนด์ใหม่  การน า
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาใช้กับสถานการณ์
ปัจจบุนัในยคุ COVID-19 และ Digital Disruption จาก
ผูท้ี่มีประสบการณใ์นการน าธุรกิจแวดวงต่างๆ ในส่วน
ของ Banpu NEXT คณุสมฤดี ชยัมงคล มีโอกาสไดเ้ป็น
หนึ่งใน Speaker พูดคุยเก่ียวกับแนวโนม้ของพลงังาน
กั บ ก า รพัฒน า เ มื อ ง อั จ ฉ ริ ย ะ  พ ร้อ ม แบ่ ง ปั น
ประสบการณใ์นบริหารจดัการพลงังาน กับการเชื่อมต่อผ่านระบบดิจิทลั สู่การเป็น Smart Energy 
เพื่อเป็นโซลชูนัของการสรา้งเมืองอจัฉริยะรวมถึงการสรา้งความยั่งยืนดา้นพลงังานที่เป็นประโยชน์
ต่อการด ารงชีวิต  
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• จดังานสมัมนา “เคล็ด (ไม่ลับ) เพื่อการประหยัด

พลังงานที่คุ้มค่าและย่ังยืน” ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ
ธุรกิจอาหารและบรรจุภณัฑ ์ในจงัหวดันครปฐมและ
จังหวัดใกลเ้คียง ณ โรงแรม ไมดา้ แกรนด ์ทวารวดี 
นครปฐม ซึ่งงานดังกล่าวไดร้บัเกียรติจากที่ปรกึษา
ฝ่ายพฒันาเทคโนโลยีอตุสาหกรรม ส านกังานพฒันา
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ
ตวัแทนลกูคา้ของ Banpu NEXT ในการรว่มแบ่งปันและน าเสนอขอ้มลูที่เป็นประโยชนต์่อการพฒันา
กระบวนการผลิต และแนวทางการประหยดัตน้ทนุการด าเนินธุรกิจดว้ยการใชโ้ซลชูนัเทคโนโลยีจาก
พลงังานสะอาด โดยมีรองประธานหอการคา้จงัหวดันครปฐม  ผูป้ระกอบการธุรกิจอาหารและบรรจุ
ภณัฑ ์และอตุสาหกรรมอื่นๆ ในจงัหวดันครปฐมและจงัหวดัใกลเ้คียง สนใจเขา้รว่มงานจ านวนมาก  

 

คู่แข่งขนัทีส่ าคัญ 

ในปัจจุบันยังไม่มีคู่แข่งขันส าคัญที่น าเสนอการบริการรูปแบบเดียวกับ  Banpu NEXT โดยตรง ที่ให้บริการดา้น
พลงังานส าหรบัสมารท์ซิตีแ้บบครบวงจร เนื่องจากคู่แข่งขนัในตลาดส่วนใหญ่จะมุ่งเนน้เรื่องการใหบ้ริการติดตัง้และ
วางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตยบ์นหลังคาเป็นส่วนใหญ่ โดยสามารถแบ่งประเภทคู่แข่งขันในตลาด
ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผูป้ระกอบการรายย่อยที่ใหบ้รกิารติดตัง้ระบบ กลุ่มผูป้ระกอบการรายใหญ่ที่ใหบ้รกิารติดตัง้
ระบบและเป็นผูล้งทุนติดตัง้ระบบใหแ้ก่ลูกคา้ และกลุ่มผูล้งทุนจากต่างประเทศ ทั้งนีส้ัดส่วนคู่แข่งขันส่วนใหญ่ใน
ตลาดจะเป็นกลุ่มผูป้ระกอบการรายย่อยที่มีมากกว่ารอ้ยละ 50 
ส าหรบัคู่แข่งขันของ Banpu NEXT ในดา้นการใหบ้ริการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตยบ์นหลังคา 
ไดแ้ก่ กลุ่มผูป้ระกอบการรายใหญ่ที่เป็นทัง้ผูใ้หบ้ริการติดตัง้ระบบและเป็นผูล้งทุนติดตัง้ระบบใหแ้ก่ลกูค้า เนื่องจาก
เป็นกลุ่มที่มีความมั่นคงในดา้นการเงิน และมีขอ้เสนอในการใหบ้รกิารหลากหลายรูปแบบ รวมถึงผูป้ระกอบการราย
ย่อยที่ไดร้บัการสนับสนุนดา้นเงินลงทุนจากกลุ่มผูล้งทุนจากต่างประเทศ ท าใหส้ามารถน าเสนอการใหบ้ริการใน
ลกัษณะการลงทนุใหแ้ก่ลกูคา้ไดเ้ช่นเดียวกบัผูป้ระกอบการรายใหญ่ รวมถึงการแข่งขนัในตลาดลกูคา้ Residential ที่
หลายๆ บรษิัทรุกเขา้มาเจาะตลาด เพื่อตอ้งการท่ีจะถือครองสดัส่วนใหญ่ของกลุ่มนีเ้ป็นรายแรกๆ 

นโยบายด้านราคา 

Banpu NEXT มีขอ้เสนอดา้นราคาหลากหลายรูปแบบ ตามความเหมาะสมและความตอ้งการของลกูคา้ โดยในส่วน
ของบริการดา้นการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคา มีการน าเสนอทางเลือกดา้นราคาใหแ้ก่
ลกูคา้ 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ การติดตัง้ระบบโดย Banpu NEXT เป็นผูล้งทนุใหท้ัง้หมด และการติดตัง้ระบบโดยลกูคา้เป็นผู้
ลงทุนค่าอุปกรณแ์ละค่าติดตัง้ระบบเอง ซึ่งมลูค่าเงินลงทุนหรือราคาจะขึน้อยู่กบัอปุกรณท์ี่ใชใ้นการติดตัง้ ขนาดการ
ติดตัง้  และรูปแบบการบรกิารท่ีลกูคา้เลือก  โดย Banpu NEXT มีการส ารวจราคาตลาดและตน้ทนุในการติดตัง้ระบบ
อยู่เสมอ ในปี 2561-2563 ตน้ทนุของอปุกรณแ์ละค่าติดตัง้มแีนวโนม้ลดลงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพฒันาดว้ยความ
รวดเร็วของ PV Panel ใหม้ีก าลงัการผลิตต่อแผงที่สงูขึน้ Banpu NEXT จึงมีการปรบัราคาลดลงตามตน้ทุนอุปกรณ์
และค่าติดตัง้ สามารถน าเสนอทางเลือกดา้นการลงทุนใหแ้ก่ลกูคา้ได้มากขึน้ พรอ้มดว้ยการน า PV Panel ที่มีก าลงั
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การผลิตต่อแผงที่สงูขึน้มาใชใ้นโครงการท่ีมีขนาดพืน้ท่ีการติดตัง้นอ้ย เพื่อใหล้กูคา้ไดใ้ชร้ะบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตยอ์ย่างคุม้ค่าที่สดุ  
 

ลักษณะของลกูค้า 

กลุ่มลูกค้าของ  Banpu NEXT ได้แก่ ผู้ประกอบการที่ต้องการทางเลือกด้านการบริหารจัดการพลังงาน หรือ
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่ใช้ไฟฟ้าช่วงเวลากลางวันเป็นส่วนใหญ่ เช่น กลุ่มโรงงาน
อุตสาหกรรม และอาคารพาณิชยต์่างๆ โดยในปี 2563 ลูกคา้รอ้ยละ 70 ที่ลงนามในสัญญาติดตัง้ระบบผลิตไฟฟ้า
จากพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคากบั Banpu NEXT จะเลือกบรกิารแบบท่ี Banpu NEXT เป็นผูล้งทนุให ้ลกูคา้ไดร้บั
ผลประหยดัค่าไฟฟ้า จากการใชไ้ฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยโ์ดยไม่ตอ้งลงทุนเอง ลกูคา้อีกรอ้ยละ 30 เลือกบรกิาร
การติดตัง้ระบบแบบท่ีลกูคา้เป็นผูล้งทนุค่าอปุกรณแ์ละค่าติดตัง้ระบบเอง โดยลกูคา้จะสามารถใชไ้ฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตยท์ี่ผลิตบนหลงัคาของโรงงานหรืออาคารของลกูคา้ไดฟ้รี ทัง้นี ้ลกูคา้มีความตอ้งการท่ีเพิ่มมากขึน้ ไม่ว่าจะ
เป็นราคาติดตัง้หรือส่วนลด ตอ้งการระยะเวลาสญัญาที่สัน้ลง รวมถึงความตอ้งบรกิารต่างๆ ที่เพิ่มขึน้ Banpu NEXT 
จึงปรบัเปล่ียนรูปแบบการน าเสนอใหเ้หมาะสมตรงกบัความตอ้งการและลกัษณะของลกูคา้มากยิ่งขึน้ 

 

การจัดจ าหน่ายและชอ่งทางการจัดจ าหน่าย  

Banpu NEXT จะน าเสนอโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคาและโซลชูนัต่างๆ ผ่านช่องทางการ
ประมลูที่ลกูคา้ประกาศรบั การเจรจากบัลกูคา้โดยตรง และการน าเสนอผ่านหน่วยงานหรือองคก์รที่ดแูลเก่ียวกบั
พลงังานทดแทน   โดยบรษิัท บา้นป ู เน็กซ ์ จะติดต่อเขา้พบลกูคา้ที่สนใจ เพื่อแนะน าบรษิัทและรบัฟังความตอ้งการ
ของลกูคา้ จากนัน้ทีมวศิวกรจะเขา้ส ารวจพืน้ท่ี เพื่อออกแบบระบบการผลิตไฟฟ้าฯ หรือโซลชูนัดา้นต่างๆ ไมว่่าจะเป็น
การบรหิารจดัการยานยนตไ์ฟฟ้า ระบบกกัเก็บพลงังาน หรือการบรหิารจดัการพลงังานใหเ้หมาะสมกบัโครงการของ
ลกูคา้ และท าขอ้เสนอโครงการ (Project Proposal) ทัง้นี ้ มีการขยายช่องทางการจดัจ าหน่ายผ่านงานอเีวน้ทแ์ละ
กิจกรรมต่างๆ รวมถึงการบอกต่อจากลกูคา้ที่มีความประทบัใจในบรกิารของกลุ่มบรษิัท 
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2.3  การจัดหาผลิตภัณฑ ์

ก) ลกัษณะการจัดใหไ้ด้มาซ่ึงผลิตภัณฑ ์

1.  สถานท่ีตัง้ของเหมืองถา่นหิน  แหล่งก๊าซธรรมชาติ และโรงไฟฟ้า 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
 

1. เหมือง Jorong, South Kalimantan Province 
2. เหมือง Indominco, East Kalimantan Province 
3. เหมือง Trubaindo, East Kalimantan Province 
4. เหมือง Kitadin, East Kalimantan Province 
5. เหมือง Bharinto, East Kalimantan Province 
6. แหล่งถ่านหิน TIS, East Kalimantan Province 
7. แหล่งถ่านหิน NPR, Central Kalimantan Province 

ประเทศออสเตรเลีย 
 

1. เหมือง Airly, รฐั New South Wales  
2. เหมือง Angus Place, รฐั New South Wales 
3. เหมือง Clarence, รฐั New South Wales 
4. เหมือง Ivanhoe North, รฐั New South Wales 
5. เหมือง Mandalong, รฐั New South Wales 
6. เหมือง Myuna, รฐั New South Wales 
7. เหมือง Newstan, รฐั New South Wales 
8. เหมือง Springvale รฐั  New South Wales 

สาธารณรัฐประชาชนจนี 
 

1. เหมือง Hebi, Henan Province 
2. เหมือง Gaohe, Shanxi Province  

ประเทศมองโกเลีย 
 

1. แหล่งถ่านหิน Unst Khudag 
2. แหล่งถ่านหิน Tsant Uul 
3. แหล่งถ่านหิน Altai Nuurs 

สหรัฐอเมริกา  
มลรัฐเพนซิลเวเนีย  
 
 
 
 
มลรัฐเทก็ซัส  
 

1. แหล่งก๊าซธรรมชาติ Chaffee Corners JEA, Marcellus                           
2. แหล่งก๊าซธรรมชาติ  NEPA Corners-1 JEA, Marcellus                           
3. แหล่งก๊าซธรรมชาติ  NEPA Corners-2 JEA, Marcellus                           
4. แหล่งก๊าซธรรมชาติ  NEPA Corners-3 JEA, Marcellus 
5. แหล่งก๊าซธรรมชาติ  NEPA Corners-4 JEA, Marcellus 
6. แหล่งก๊าซธรรมชาติ  NEPA Corners-5 JEA, Marcellus 
7. แหล่งก๊าซธรรมชาติ  Barnett, Texas 
 

เหมืองถ่านหนิ 

 

แหล่งก๊าซธรรมชาต ิ
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โรงไฟฟ้าพลังงานทั่วไป (Conventional Power Plant) 

ประเทศไทย 
 

1. โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี นิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ  จงัหวดัระยอง 

สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  

1. โรงไฟฟ้าหงสา  เมืองหงสา แขวงไชยบรุี 

สาธารณรัฐประชาชนจนี 
 

1. โรงไฟฟ้าพลงังานรว่มล่วนหนาน เมืองถงัซาน มณฑลเหอเป่ย 
2. โรงไฟฟ้าพลงังานรว่มเจิง้ติง้ เมืองสือเจียจวง มณฑลเหอเป่ย 
3. โรงไฟฟ้าพลงังานรว่มโจวผิง เมอืงบินโจว มณฑลซานตง 
4. โรงไฟฟ้าซานซีลู่กวง  มณฑลซานซี 

โรงไฟฟ้าพลังงานหมนุเวียน (Renewable Based Power Plant) 

สาธารณรัฐประชาชนจนี 
 

1. โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยจ์ินซาน เมืองเว่ยฟาง มณฑลซานตง 
2. โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยฮ์ุย่เหนิง เมืองเวย่ฟาง มณฑลซานตง 
3. โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยเ์ฮ่าหยวน เมืองไทอนั มณฑลซานตง  
4. โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยฮ์ุย่เอิน เมืองเว่ยฟาง มณฑลซานตง 
5. โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยเ์ต๋อหยวน เมืองเจียซาน มณฑลเจอ้เจียง 
6. โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยซ์งิหยู๋ เมืองไทอนั มณฑลซานตง 
7. โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยจ์ี๋ซนิ เมืองจินห ูมณฑลเจยีงช ู

ประเทศญ่ีปุ่ น 1. โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยโ์อลิมเปีย ประกอบไปดว้ย 
a. โรงไฟฟ้าฮิตาชิ โอมิยะ จงัหวดัอบิาราก ิ
b. โรงไฟฟ้าฮิตาชิ โอมิยะ 2 จงัหวดัอิบาราก ิ
c. โรงไฟฟ้าโอเซโนะ ซาโตะ คาตะชนิะ จงัหวดักนุมะ 
d. โรงไฟฟ้าซากรุะ 1 จงัหวดัโทชงิ ิ
e. โรงไฟฟ้าซากรุะ 2 จงัหวดัโทชงิิ  

2. โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยฮ์ิโนะ จงัหวดัชิงะ 
3. โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยอ์วาจิ จงัหวดัเฮยีวโงะ 
4. โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยม์กุะวะ จงัหวดัฮอกไกโด 
5. โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยน์ารไิอส ึจงัหวดัฟกุชุิมะ 
6. โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์คโุรคาวะ จงัหวดัมยิางิ 
7. โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์Tenzan จงัหวดัซากะ  
8. โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์Muroran I จงัหวดัฮอกไกโด  
9. โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์Muroran II จงัหวดัฮอกไกโด  
10. โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์Takeo II จงัหวดัซากะ  
11. โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์Kawanishi Dahilia (ชื่อเดิมคือโครงการยา

มางาตะ (Yamgata)) จงัหวดัยามางาตะ 
12. โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์Sawadee Yabuki Hatsudensho (ชื่อเดมิ

คือโครงการยาบกูิ (Yabuki)) จงัหวดัฟกุชุิมะ 

โรงไฟฟ้า 
 



หนา้ 115 

 

 

 

 

 

 

  

โรงไฟฟ้าพลังงานหมนุเวียน (Renewable Based Power Plant) 

ประเทศญ่ีปุ่ น 13. โครงการชิราคาวะ จงัหวดัฟกุชุิมะ 
14. โครงการเคซเซนนมุะ จงัหวดัมยิางิ 
15. โครงการยามางาตะ ไออิเดะ จงัหวดัยามางาตะ 

 
 

สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม 

1. โรงไฟฟ้าพลงังานลม El Wind Mui Dinh จงัหวดั Ninh Thuan 
2. โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมซอกจงั  จงัหวดัซอกจงั 

 
 

โรงไฟฟ้า 
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แผนทีแ่สดงธุรกิจถ่านหนิ ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ และธุรกิจโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษทั 
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2.  ก าลงัการผลิตและปรมิาณการผลิต  
 บรษิัทฯ มีก าลงัการผลิตถ่านหินและปรมิาณการผลิตถ่านหินในชว่งปี 2561 –  2563 ดงันี ้

เหมืองถ่านหนิ หน่วย 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 
 2563 

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 
 2562 

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 
 2561 

เหมืองถ่านหิน Indominco*     

ก าลงัการผลิตเต็มที่  พนัตนั 15,000 15,000 15,000 

ปริมาณการผลิตจริง  พนัตนั  9,001  12,591 12,528 

อตัราการใชก้ าลงัการผลิต  รอ้ยละ 60.01 83.94 83.52 
อตัราการเพิ่มของปริมาณการผลิต  รอ้ยละ  -28.51 0.50 -3.73 

เหมืองถ่านหิน Trubaindo*     
ก าลงัการผลิตเต็มที่  พนัตนั 7,000 7,000 8,000 
ปริมาณการผลิตจริง  พนัตนั  4,232  4,708 6,214 
อตัราการใชก้ าลงัการผลิต  รอ้ยละ 60.46 58.86 77.68 
อตัราการเพิ่มของปริมาณการผลิต  รอ้ยละ  -10.11 -24.23 28.02 
เหมืองถ่านหิน Bharinto*     
ก าลงัการผลิตเต็มที่  พนัตนั 3,000 3,000 3,000 
ปริมาณการผลิตจริง  พนัตนั  2,736  2,858 3,003 
อตัราการใชก้ าลงัการผลิต  รอ้ยละ 91.20 95.27 100.10 
อตัราการเพิ่มของปริมาณการผลิต  รอ้ยละ  -4.27 -4.83 25.92 

เหมืองถ่านหิน Jorong*     
ก าลงัการผลิตเต็มที่  พนัตนั 2,000 2,000 2,000 
ปริมาณการผลิตจริง  พนัตนั  1,213  1,554 1,459 
อตัราการใชก้ าลงัการผลิต  รอ้ยละ 60.65 77.72 72.95 
อตัราการเพิ่มของปริมาณการผลิต  รอ้ยละ  -21.94 6.54 63.00 

เหมืองถ่านหิน Kitadin Embalut*     
ก าลงัการผลิตเต็มที่  พนัตนั 1,000 1,000 2,000 
ปริมาณการผลิตจริง  พนัตนั  1,197  1,386 1,122 
อตัราการใชก้ าลงัการผลิต  รอ้ยละ 119.70 69.28 56.10 
อตัราการเพิ่มของปริมาณการผลิต  รอ้ยละ  -13.64 23.48 19.74 

เหมืองถ่านหินในประเทศออสเตรเลีย**     
ก าลงัการผลิตเต็มที่  พนัตนั 15,000 15,000 15,000 
ปริมาณการผลิตจริง  พนัตนั  12,722  10,500 11,705 
อตัราการใชก้ าลงัการผลิต  รอ้ยละ 84.81 70.00 78.03 
อตัราการเพิ่มของปริมาณการผลิต  รอ้ยละ  21.16  -10.29 -4.98 

  หมายเหต ุ: * ในอตัราสดัส่วนรอ้ยละ 100 (100% basis) 
                   ** ตามวิธีสดัส่วนการถือหุน้ (equity basis) 
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บรษิัทฯ มีก าลงัการผลิตและปรมิาณการขายไฟฟา้และไอน า้ในช่วงปี 2561 – 2563 ดงันี ้ 
 
 

โรงไฟฟ้า หน่วย 1 ม.ค. – 31 
ธ.ค. 2563 

1 ม.ค. – 31 
ธ.ค. 2562 

1 ม.ค. – 31 
ธ.ค. 2561 

1.) โรงไฟฟ้าพลังงานร่วม Luannan     
ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัตเ์ทียบเท่า 227.00 175.00 123.00 
อตัราการใชก้ าลงัการผลิต*  รอ้ยละ 67.79 52.63 85.72 
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต-์ชั่วโมง 708,750 691,529 609,103 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย  รอ้ยละ 2.49 13.53 19.53 
ปริมาณไอน า้ที่ขาย ตนั 2,220,254 1,722,095 1,431,905 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไอน า้ขาย รอ้ยละ 28.93 20.27 16.65 

2.) โรงไฟฟ้าพลังงานร่วม Zhengding     
ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัตเ์ทียบเท่า 139.00 139.00 139.00 
อตัราการใชก้ าลงัการผลิต*  รอ้ยละ 57.86 65.76 83.28 
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต-์ชั่วโมง 414,850 420,492 416,111 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย  รอ้ยละ -1.34 1.05 -0.86 
ปริมาณไอน า้ที่ขาย ตนั 1,675,076 1,668,899 1,641,644 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไอน า้ขาย รอ้ยละ 0.37 1.66 16.84 

3.) โรงไฟฟ้าพลังงานร่วม Zouping     
ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัตเ์ทียบเท่า 173.00 173.00 173.00 
อตัราการใชก้ าลงัการผลิต*  รอ้ยละ 38.55 35.04 77.68 
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต-์ชั่วโมง 439,597 383,733 465,877 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย  รอ้ยละ 14.56 -17.63 -17.83 
ปริมาณไอน า้ที่ขาย ตนั 2,341,912 1,929,305 2,641,690 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไอน า้ขาย รอ้ยละ 21.39 -26.97 -18.81 

4.) โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี     
ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต ์ 1,434.00 1,434.00 1,434.00 
อตัราค่าความพรอ้มจ่าย*** รอ้ยละ 89.88 91.99 88.70 
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต-์ชั่วโมง 11,284,045 10,912,011 10,383,581 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย  รอ้ยละ 3.41 10.14 2.89 

5.) โรงไฟฟ้าหงสา     
ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต ์ 1,878.00 1,878.00 1,878.00 
อตัราค่าความพรอ้มจ่าย*** รอ้ยละ 81.71 80.83 86.52 
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต-์ชั่วโมง 11,355,052 11,406,241 12,511,709 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย  รอ้ยละ -0.45 -8.84 9.84 

6.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์   
 Jinshan     

ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต ์ 28.95 28.95 28.95 
อตัราการใชก้ าลงัการผลิต*  รอ้ยละ 14.63 15.52 15.61 
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต-์ชั่วโมง 37,201 39,432 39,594 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย  

 
รอ้ยละ 

 
-5.66 -0.04 0.07 
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โรงไฟฟ้า หน่วย 1 ม.ค. – 31 
ธ.ค. 2563 

1 ม.ค. – 31 
ธ.ค. 2562 

1 ม.ค. – 31 
ธ.ค. 2561 

7.)  โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  Hui’en     
ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต ์ 19.70 19.70 19.70 
อตัราการใชก้ าลงัการผลิต*  รอ้ยละ 15.05 16.13 16.01 
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต-์ชั่วโมง 26,173 28,025 27,760 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย  รอ้ยละ -6.61 0.95 45.20 

8.1)  โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Huineng 1     
ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต ์ 10.43 10.43 10.43 
อตัราการใชก้ าลงัการผลิต*  รอ้ยละ 14.63 15.55 15.62 
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต-์ชั่วโมง 13,402 14,206 14,267 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย  รอ้ยละ -5.66 -0.43 8.07 

8.2)  โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Huineng 2     
ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต ์ 11.08 11.08 11.08 
อตัราการใชก้ าลงัการผลิต*  รอ้ยละ 14.78 15.84 16.13 
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต-์ชั่วโมง 14,392 15,374 15,662 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย  รอ้ยละ -6.39 -1.84 11.75 

9.)  โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Haoyuan     
ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต ์ 20.00 20.00 20.00 
อตัราการใชก้ าลงัการผลิต*  รอ้ยละ 15.54 15.44 15.35 
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต-์ชั่วโมง 25,485 27,103 25,595 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย  รอ้ยละ -5.97 5.89 -4.84 

10.)  โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  Deyuan     
ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต ์ 51.64 51.64 51.64 
อตัราการใชก้ าลงัการผลิต*  รอ้ยละ 13.06 13.22 13.73 
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต-์ชั่วโมง 59,229 59,999 62,095 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย  รอ้ยละ -1.28 -3.38 9.04 

11.)  โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  Xingyu     

ก าลงัการผลิตตดิตัง้   เมกะวตัต ์ 10.30 10.30 10.30 
อตัราการใชก้ าลงัการผลิต*  รอ้ยละ 14.07 15.19 15.14 
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต-์ชั่วโมง 12,718 13,727 13,658 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย  รอ้ยละ -7.35 0.51 126.84 

12.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Jixin     
ก าลงัการผลิตตดิตัง้ เมกะวตัต ์ 25.2 25.2 - 
อตัราการใชก้ าลงัการผลิต*  รอ้ยละ 13.96 14.4 - 
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต-์ชั่วโมง 30,937 16,042 - 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย  รอ้ยละ 92.85 - - 

13.1) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Olympia        
(Hitachi 1)     

ก าลงัการผลิตตดิตัง้ (DC) เมกะวตัต ์ 2.12 2.12 2.12 
ก าลงัการผลิตตดิตัง้ (AC) เมกะวตัต ์ 2.00 2.00 2.00 
อตัราการใชก้ าลงัการผลิต*  รอ้ยละ 13.88 14.08 13.75 
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต-์ชั่วโมง 2,590 2,619 2,558 
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อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย  รอ้ยละ -1.11 2.38 -4.34 
13.2) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Olympia  
        (Hitachi 2)     

ก าลงัการผลิตตดิตัง้ (DC) เมกะวตัต ์ 3.00 3.00 3.00 
ก าลงัการผลิตตดิตัง้ (AC) เมกะวตัต ์ 2.00 2.00 2.00 
อตัราการใชก้ าลงัการผลิต*  รอ้ยละ 13.17 13.31 13.74 
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต-์ชั่วโมง 3,471 3,498 3,610 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย  รอ้ยละ -0.78 -3.10 1.35 

13.3) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Olympia  
         (Sakura 1)     

ก าลงัการผลิตตดิตัง้ (DC) เมกะวตัต ์ 2.39 2.39 2.39 
ก าลงัการผลิตตดิตัง้ (AC) เมกะวตัต ์ 2.00 2.00 2.00 
อตัราการใชก้ าลงัการผลิต*  รอ้ยละ 13.85 13.80 14.16 
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต-์ชั่วโมง 2,909 2,892 2,968 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย  รอ้ยละ 0.60 -2.56 -0.57 

13.4) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Olympia  
        (Sakura 2)     

ก าลงัการผลิตตดิตัง้ (DC) เมกะวตัต ์ 2.67 2.67 2.67 
ก าลงัการผลิตตดิตัง้ (AC) เมกะวตัต ์ 2.00 2.00 2.00 
อตัราการใชก้ าลงัการผลิต*  รอ้ยละ 13.77 13.95 14.10 
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต-์ชั่วโมง 3,227 3,259 3,296 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย  รอ้ยละ -0.99 -1.12 -0.03 

13.5) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Olympia  
        (Katashina)     

ก าลงัการผลิตตดิตัง้ (DC) เมกะวตัต ์ 2.31 2.31 2.31 
ก าลงัการผลิตตดิตัง้ (AC) เมกะวตัต ์ 2.00 2.00 2.00 
อตัราการใชก้ าลงัการผลิต*  รอ้ยละ 14.63 14.63 14.66 
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต-์ชั่วโมง 2,964 2,956 2,963 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย  รอ้ยละ 0.28 -2.36 3.75 

14.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Hino     
ก าลงัการผลิตตดิตัง้ (DC) เมกะวตัต ์ 4.59 4.59 4.59 
ก าลงัการผลิตตดิตัง้ (AC) เมกะวตัต ์ 3.50 3.50 3.50 
อตัราการใชก้ าลงัการผลิต*  รอ้ยละ 12.52 12.53 13.23 
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต-์ชั่วโมง 5,052 5,037 5,322 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย  รอ้ยละ 0.29 -5.35 7.21 

15.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Awaji     
ก าลงัการผลิตตดิตัง้ (DC) เมกะวตัต ์ 9.87 9.87 9.87 
ก าลงัการผลิตตดิตัง้ (AC) เมกะวตัต ์ 7.92 7.92 7.92 
อตัราการใชก้ าลงัการผลิต*  รอ้ยละ 14.64 14.72 14.99 
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต-์ชั่วโมง 12,694 12,723 12,962 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย  รอ้ยละ -0.23 -1.84 48.34 
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16.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Mukawa     
ก าลงัการผลิตตดิตัง้ (DC) เมกะวตัต ์ 22.00 22.00 22.00 
ก าลงัการผลิตตดิตัง้ (AC) เมกะวตัต ์ 17.00 17.00 17.00 
อตัราการใชก้ าลงัการผลิต*  รอ้ยละ 13.11 12.64 9.50 
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต-์ชั่วโมง 25,330 24,361 7,672 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย  รอ้ยละ 3.98 217.53 - 

17.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
 Nari Aizu  

   

ก าลงัการผลิตตดิตัง้ (DC) เมกะวตัต ์ 26.20 26.20 26.20 
ก าลงัการผลิตตดิตัง้ (AC) เมกะวตัต ์ 20.46 20.46 20.46 
อตัราการใชก้ าลงัการผลิต*  รอ้ยละ 12.58 13.40 4.81 
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต-์ชั่วโมง 28,957 30,745 938 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย  รอ้ยละ -5.82 3,177.71 - 

18.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  
Kurokawa     

ก าลงัการผลิตตดิตัง้ (DC) เมกะวตัต ์ 28.81 28.81 - 
ก าลงัการผลิตตดิตัง้ (AC) เมกะวตัต ์ 18.90 18.90 - 
อตัราการใชก้ าลงัการผลิต*  รอ้ยละ 12.19 6.21 - 
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต-์ชั่วโมง 30,842 1,332 - 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย  รอ้ยละ 2,215 - - 

19.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  
        Tenzan 

 
   

ก าลงัการผลิตตดิตัง้ (DC) เมกะวตัต ์ 2.74 - - 
ก าลงัการผลิตตดิตัง้ (AC) เมกะวตัต ์ 1.96 - - 
อตัราการใชก้ าลงัการผลิต*  รอ้ยละ 11.93 - - 
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต-์ชั่วโมง 2,872 - - 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย  รอ้ยละ 2.74 - - 

20.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  
       Muroran 1 

 
   

ก าลงัการผลิตตดิตัง้ (DC) เมกะวตัต ์ 2.25 - - 
ก าลงัการผลิตตดิตัง้ (AC) เมกะวตัต ์ 1.73 - - 
อตัราการใชก้ าลงัการผลิต*  รอ้ยละ 13.01 - - 
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต-์ชั่วโมง 2,565 - - 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย  รอ้ยละ na. - - 

21.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  
Muroran 2 

 
   

ก าลงัการผลิตตดิตัง้ (DC) เมกะวตัต ์ 1.93 - - 
ก าลงัการผลิตตดิตัง้ (AC) เมกะวตัต ์ 1.63 - - 
อตัราการใชก้ าลงัการผลิต*  รอ้ยละ 13.01 - - 
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต-์ชั่วโมง 2,200 - - 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย  รอ้ยละ na. - - 
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22.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Takeo II     
ก าลงัการผลิตตดิตัง้ (DC) เมกะวตัต ์ 1.40 - - 
ก าลงัการผลิตตดิตัง้ (AC) เมกะวตัต ์ 1.00 - - 
อตัราการใชก้ าลงัการผลิต*  รอ้ยละ 13.71 - - 
ปริมาณไฟฟ้าที่ขายทัง้หมด** เมกะวตัต-์ชั่วโมง 1,728 - - 
อตัราการเพิ่มของปริมาณไฟฟ้าขาย  รอ้ยละ na. - - 

 
หมายเหต:ุ  - แหล่งผลิตจากโรงไฟฟ้าในสาธารณรฐัประชาชนจีน (โรงไฟฟ้า Luannan, Zhengding, Zouping, Jinshan, Hui’en Huineng1,Huineng2, 

Haoyuan, Deyuan , Xingyu และ Jixin)   ในประเทศไทย (โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี) ในสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว (โรงไฟฟ้าหงสา) 
และในประเทศญ่ีปุ่ น ( โรงไฟฟ้า Olympia ทัง้ 5 โครงการ โรงไฟฟ้า Hino และ โรงไฟฟ้า Awaji, โรงไฟฟ้า Mukawa, โรงไฟฟ้า Nari Aizu, 
โรงไฟฟ้า Kurokawa, โรงไฟฟ้า Tenzan, โรงไฟฟ้า Muroran 1, โรงไฟฟ้า Muroran 2, โรงไฟฟ้า Takeo II ) 
* อตัราส่วนรอ้ยละของปริมาณพลงังานท่ีผลิตจริงในรอบ 1 ปี เปรียบเทียบกบัผลคณูของขนาดก าลงัการผลิตติดตัง้และจ านวนชั่วโมงทัง้หมดในหน่ึงปี 
**ปริมาณการผลิตท่ีโรงไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าและจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบ รวมถึงปริมาณจ่ายไฟฟ้าตรงใหอ้ตุสาหกรรมใกลเ้คียง (ถา้มี)  
***อตัราค่าความพรอ้มจ่าย คือดชันี ท่ีแสดงถึง ประสิทธิผล, การรกัษาระดบัความสามารถดา้นการผลิตไฟฟ้า และการรกัษาความพรอ้มในการ
ผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า โดยโรงไฟฟ้าจะตอ้งสามารถผลิตพลงัไฟฟ้าไดเ้ต็มความสามารถ และรกัษาความพรอ้มท่ีจะผลิตพลงัไฟฟ้าเพื่อเขา้สู่
ระบบไฟฟ้าตามแผนการผลิตท่ีไดร้ะบไุว ้

  

3. วิธีการจดัหาวตัถดุิบ 

• บรษิัทฯ ด าเนินการผลิตถา่นหินจากเหมืองถ่านหินของบรษิัทฯ ในสาธารณรฐัอินโดนีเซยีทัง้ 5 เหมือง ไดแ้ก ่
เหมืองอินโดมินโก (Indominco)  เหมืองทรูบาอินโด (Trubaindo)  เหมืองโจรง่ (Jorong) เหมืองคิทาดิน (Kitadin) 
และเหมืองบารนิโต (Bharinto)  ในประเทศออสเตรเลียทัง้ ทัง้ 6 เหมือง ไดแ้ก่ เหมือง Airly  เหมอืง Charbon  
เหมือง Clarence  เหมือง Mandalong   และเหมือง Myuna และแหล่งผลิตถ่านหินในสาธารณรฐัประชาชนจีน  
2 เหมือง ไดแ้ก่  เหมืองเฮ่อป้ี (Hebi) และเหมืองเกาเฮ่อ (Gaohe) 

• ในการจดัหาแหล่งถา่นหินเพิ่มเตมิ บรษิัทฯ ใหค้วามส าคญักบัการพฒันาเหมืองถา่นหินท่ีอยูใ่นความครอบครอง
ของบรษิัทฯ และมีการส ารวจแหล่งถ่านหินท่ีมคีณุภาพดใีนประเทศอื่นๆ  เพิ่มเติมเพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการ
ของลกูคา้ 

• บรษิัทฯ ไดจ้ดัตัง้หน่วยงานจดัซือ้ถ่านหินขึน้มาเพื่อท าการซือ้ถา่นหินจากบรษิัทอื่นมาจ าหน่ายเพิม่เติม เพื่อเพิม่
ขีดความสามารถของบรษิัทฯ ในการตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ และเป็นการเพิม่ความมั่นคงในการส่ง
มอบถ่านหินของบรษิัทฯ 

4. การควบคมุคณุภาพวตัถดุิบและสินคา้ที่ผลิต 
 บรษิัทฯ ไดต้กลงขอ้ก าหนดคณุสมบตัิของถา่นหินกบัลกูคา้แลว้ ขอ้มลูคณุสมบตัิของถา่นหิน เชน่ ค่าความรอ้น คา่

ก ามะถนั และค่าความชืน้ เป็นตน้  จะถกูส่งไปใหห้น่วยงานเหมืองเพื่อวางแผนการผลิตใหไ้ดท้ัง้ปรมิาณและคณุภาพ
ตามขอ้ก าหนด บรษิัทฯ จะท าการสุ่มตรวจคณุภาพถ่านหินท่ีผลิตในทกุๆ ขัน้ตอนการผลิตตัง้แต่ที่เหมืองจนถงึลาน
กองเก็บถ่านหินท่ีทา่เรือก่อนส่งมอบแก่ลกูคา้ เพื่อใหแ้น่ใจวา่ถ่านหินท่ีเตรียมพรอ้มสง่มอบใหล้กูคา้มคีณุสมบตัิตรง
ตามขอ้ตกลง และในการส่งมอบสินคา้แต่ละครัง้ตอ้งมีผูเ้ชี่ยวชาญภายนอกเขา้มาตรวจสอบคณุภาพของสินคา้
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เพื่อใหไ้ดต้รงตามที่ลกูคา้ตอ้งการ บรษิัทฯ จึงไดร้บัใบรบัรองมาตรฐานจากสถาบนัต่างๆ ทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ  

 
(ข) ผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต 

กระบวนการผลิตของกลุ่มบริษัทฯ มีความหลากหลายขึน้กับผลิตภัณฑ์ เช่น กระบวนการผลิตถ่านหิน ที่เป็น
แบบเหมืองเปิด (Open pit mine) และแบบเหมืองใตด้ิน (Underground mine) กระบวนการผลิตไฟฟ้าทัง้จากที่ใช้
เชือ้เพลิงถ่านหินและพลังงานหมุนเวียน นอกจากนีบ้ริษัทฯ ไดล้งทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นการผลิตก๊าซ
ธรรมชาติจากหินดินดาน (shale gas) ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งกระบวนการผลิตของบริษัทฯ ดังกล่าวอาจก่อใหเ้กิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม ดงันี ้ 

• การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใชเ้ชือ้เพลิง และไฟฟ้า รวมถึงก๊าซมีเทนที่อยู่ในชัน้ถ่านหิน 

• การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิทัศน ์ ระบบนิเวศป่าไม ้และความหลากหลายทางชีวภาพ จากธุรกิจเหมือง 
และธุรกิจไฟฟ้าจากการใชพ้ืน้ท่ีในการติดตัง้แผงเซลลแ์สงอาทิตย ์

• การทรุดตัวของชั้นดิน (subsidence) จากการท าเหมืองใต้ดิน  และการชะล้างผิวหน้าดิน จาก
กระบวนการเปิดหนา้ดินเพื่อขดุถ่านหิน 

• การใชน้ า้ในกระบวนการท าเหมือง การผลิตไฟฟ้าและไอน า้ และการผลิตก๊าซธรรมชาติจากหินดินดาน 

• คุณภาพน า้ เช่น ความเป็นกรด-ด่าง (pH) และปริมาณตะกอนแขวนลอย (Total Suspended Solid : 
TSS) จากน า้ชะลา้งในเหมือง อุณหภูมิของน า้หล่อเย็นโรงไฟฟ้า และความปนเป้ือนของน า้ใตด้ินใน
กระบวนการผลิตก๊าซธรรมชาติ 

• คุณภาพอากาศ เช่น ฝุ่ นละอองในอากาศ จากการเปิดหนา้ดิน การเก็บกอง และการขนส่งถ่านหิน และ 
การปลดปล่อยอากาศเสียจากกระบวนการผลิตไฟฟ้า ซึ่งประกอบดว้ย ฝุ่ นละอองขนาดเล็ก ก๊าซซลัเฟอร์
ไดออกไซด ์และไนโตรเจนออกไซด ์

• ขยะที่เกิดจากการด าเนินงาน ประกอบด้วยขยะทั่วไป (Non-hazardous waste) และขยะอันตราย 
(Hazardous waste) และขยะที่เกิดจากกระบวนการผลิต โดยเป็นขยะที่เกิดขึน้จากกระบวนการท า
เหมือง เช่นดินจากการเปิดหนา้ดิน (overburden) ตะกอนดิน (tailings) และขยะจากกระบวนการผลิต
ไฟฟ้า เช่น การเกิดเถา้หนัก (Bottom ash) เถ้าลอย (Fly ash) ยิปซัมสังเคราะห ์(Synthetic Gypsum) 
และแผงเซลลแ์สงอาทิตยท์ี่ไม่สามารถใชง้านได ้ 

 

 บรษิัทฯ ใหค้วามส าคญัในการด าเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งตามขอ้ก าหนดของกฎหมายดา้นส่ิงแวดลอ้มที่บงัคบัใช ้
และขอ้ก าหนดของมาตรฐานอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการด าเนินธุรกิจ เช่น มาตรฐานคุณภาพน า้ คุณภาพอากาศ และ
มาตรการป้องกันและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ก าหนดในร ายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้าน
ส่ิงแวดล้อม (Environmental Impact Assessment – EIA) นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้จัดท ามาตรฐานการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มในดา้นต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งเพื่อประกาศใชท้ั่วทัง้องคก์ร และมีการน าไปปรบัใชเ้พื่อใหเ้หมาะกบัแต่ละหน่วย
การผลิต  รวมถึงมีการน าระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ( ISO 14001) และระบบการจัดการอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยั (OHSAS 18001) มาประยุกตใ์ชใ้นหน่วยธุรกิจต่างๆ เพื่อใหเ้กิดการพฒันาอย่างต่อเนื่องในพืน้ที่ที่มีความ
เส่ียงเรื่องคณุภาพส่ิงแวดลอ้มและอาชีวอนามยั  
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 บริษัทฯ ได้มีการจัดท ามาตรฐานขึน้มาใช้เป็นการเฉพาะในแต่ละพืน้ที่  คัดเลือกเทคโนโลยีที่ทันสมัย มี
ประสิทธิภาพสูง และติดตั้งระบบเฝ้าระวังคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เช่น ระบบบ าบัดและเฝ้าระวังคุณภาพน ้า
แบบต่อเนื่อง (real time) ในประเทศออสเตรเลียและประเทศอินโดนีเซีย และการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ
แบบต่อเนื่องในโรงไฟฟ้าในประเทศไทย และประเทศจีน เป็นตน้  
 
 บริษัทฯ ด าเนินโครงการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกควบคู่ไปกับการปรบัปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลด
การใชพ้ลังงาน โดยตัง้เป้าหมายลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในธุรกิจถ่านหิน 25% ต่อหน่วยการผลิต และ 
ธุรกิจไฟฟ้า 15% ต่อหน่วยการผลิตภายในปี 2563 โดยนบัจากปีฐานในปี 2555 ปัจจบุนั หน่ึงในมาตรการการบรหิาร
จดัการก๊าซเรือนกระจกของบรษิัทฯ คือการศกึษาความเป็นไปไดใ้นการน าก๊าซมีเทนท่ีเกิดจากการท าเหมืองใตด้ินมา
เป็นเชือ้เพลิงในการผลิตไฟฟ้า ส าหรบัใชภ้ายในเหมือง เพื่อเป็นการลดการซือ้ไฟฟ้าจากสายส่งไดอ้ีกทางหน่ึง ขณะนี้
โครงการดงักล่าวอยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสรา้ง และวางระบบต่างๆ ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดด าเนินการอย่าง
เต็มรูปแบบไดภ้ายในปี 2564  
 ผลการปฏิบตัิในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไดป้ฏิบตัิตามกฎหมายอย่างครบถว้น ไม่พบขอ้รอ้งเรียนที่มีนยัส าคญั
ทางดา้นส่ิงแวดลอ้มจากหน่วยงานราชการและชมุชนในทกุประเทศที่บรษิัทฯ ไดด้  าเนินการ 
 
 นอกจากนี ้บรษิัทฯ ไดจ้ดัท าแผนการฟ้ืนฟสูภาพเหมืองและงบประมาณในแต่ละพืน้ท่ี เพื่อใหส้ามารถคืนพืน้ท่ีที่
สมบรูณภ์ายหลงัเสรจ็สิน้การท าเหมือง ในปี 2560 บรษิัทฯ ไดป้ระกาศนโยบายที่เก่ียวขอ้งกบัความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (biodiversity policy) โดยมีเปา้หมายเพื่อใหเ้กิดผลกระทบเชิงบวก (Net Positive Impact) ภายหลงัการปิด
เหมืองในทกุพืน้ท่ีของบรษิัทฯ ทัง้นีบ้รษิัทฯ มีการประเมินมลูค่าดา้นความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity 
Value) ในพืน้ท่ีที่มีความหลากหลายทางชวีภาพสงูส าหรบัเหมืองในประเทศอินโดนเีซีย ประกอบดว้ย เหมืองบารนิโต 
(Bharinto) และเหมืองอินโดมินโค (Indominco) และเหมอืงใตด้นิในประเทศออสเตรเลีย ประกอบดว้ย เหมืองแอรลี์ 
เหมืองสปรงิเวล เหมืองคลาเรนซ ์เหมืองแมนดาลอง และเหมืองไมยนูา อย่างต่อเนื่องทกุปี  โดยมมีาตรการตา่งๆ เพื่อ
สรา้งผลกระทบเชงิบวก เช่น มาตรการหลีกเล่ียง (Avoidance) ฟ้ืนฟ ู (Rehabilitation) และชดเชยนอกพืน้ท่ีเหมือง 
(Offset) และมีแผนการตดิตามการด าเนินงานและประเมินผลกระทบดงักล่าวอยา่งใกลช้ดิ เพื่อใหบ้รรลเุป้าหมายที่
บรษิัทฯ ไดต้ัง้ไว ้
  

2.4 งานทียั่งไม่ได้สง่มอบ  - ไม่มี – 
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3.   ปัจจัยความเส่ียงและการบริหารความเส่ียง 

 

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทบา้นปูฯ ให้ความส าคัญในการบริหารความเส่ียงเพื่อจัดการความเส่ียงที่มีผลต่อการบรรลุ
วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายของบรษิัทฯ นั่นคือการเป็นผูน้  าธุรกิจดา้นพลงังานแบบครบวงจรแห่งภมูิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยลด
โอกาสที่ความเส่ียงจะเกิดขึน้หรือลดผลเสียหายกรณีความเส่ียงเกิดขึน้ เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งโอกาสทางธุรกิจ อนัจะน าไปสู่การสรา้ง
มลูค่าเพิ่มใหแ้ก่บริษัทฯ ทัง้นี ้การบริหารความเส่ียงทางธุรกิจของบริษัทฯ อยู่ภายใตก้ารบรหิารจดัการของผูบ้รหิารในทกุระดบั
และการก ากับดูแลของคณะกรรมการบริหาร เช่น คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee) เพื่อ
ติดตามความเส่ียงและผลการบริหารจัดการตามแผนบรรเทาความเส่ียง การประชุมของคณะกรรมการบริหารการเงิน 
(Financial Management Committee) เพื่อบริหารความเส่ียงด้านการเงิน การประชุม Commodity Risk Management 
Committee เพื่อบริหารจัดการความเส่ียงของราคาถ่านหินและน า้มันและราคาก๊าซธรรมชาติ  ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่
กระทบต่อความสามารถในการท าก าไรของบริษัทฯ รวมทั้งจัดให้มีการรายงานผลการสอบทานการบริหารความเส่ียงแก่
คณะกรรมการตรวจสอบภายในของบรษิัทฯ และคณะกรรมการบรษิัท  

ในปี 2563 บริษัทฯ ไดพ้ัฒนาเทคโนโลยีเพื่อช่วยใหก้ารบริหารความเส่ียงมีประสิทธิภาพมากขึน้ เช่น การพัฒนาแอป
พลิเคชัน Compliance Risk Management (C-RiM) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารความเส่ียงด้านการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบขอ้บังคบัในประเทศต่าง ๆ    การก าหนดตวัชีว้ดัปัจจัยเส่ียง (Key Risk Indicator)   และแผนบรรเทาความเส่ียง  
การจัดท าแบบประเมินความเส่ียงดว้ยตนเองดา้นสิทธิมนุษยชน ดา้นการเปล่ียนแปลงทางภูมิอากาศ และดา้นการบริหาร
จดัการน า้ เป็นตน้ 

 
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ ์(Strategic Risk) 

1.1 ความเสี่ยงจากการก าหนดแผนกลยุทธแ์ละการน าไปปฏิบัติ 

ภายใตก้ารแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 ซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจหลายประเทศทั่วโลก สงครามทางการคา้ระหว่าง
สาธารณรฐัประชาชนจีนและสหรฐัอเมริกา ความไม่สมดุลของอุปสงคแ์ละอุปทานพลงังาน การเปล่ียนแปลงกฎระเบียบ
และขอ้บงัคบั แนวโนม้การพฒันาและการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีของโลกที่เป็นไปอย่างรวดเรว็ รวมถึงความคาดหวงัของ
นกัลงทุนและผูม้ีส่วนไดเ้สียที่เพิ่มขึน้ บริษัทฯ ทบทวนทิศทางและกลยุทธก์ารด าเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งกับสถานการณท์ี่
เปล่ียนแปลงไป รวมไปถึงการใหค้วามส าคญักบัประเด็นดา้นความยั่งยืนตัง้แต่การก าหนดกลยุทธ ์โดยวางแผนธุรกิจใหม้ี
ความยืดหยุ่นและคล่องตวั เพื่อใหส้ามารถตัง้รบัความทา้ทายต่าง ๆ โดยเนน้รกัษาสภาพคล่องทางการเงิน ทัง้การสรา้ง
รายไดแ้ละลดความเส่ียงเพื่อมุ่งเนน้การลงทุนในโครงการที่สรา้งกระแสเงินสดไดท้นัที พรอ้มทัง้ลดค่าใชจ้่ายและบริหาร
จดัการกระแสเงินสดใหม้ีเสถียรภาพ และรบัมือกบัความไม่แน่นอนใหด้ีที่สดุ  

บริษัทฯ มีการประชุมเพื่อประเมินสถานการณแ์ละแนวโนม้การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ เป็นประจ าทุกเดือน รวมถึง
เปรียบเทียบขอ้มลูจากสถาบนัและแหล่งขอ้มลูที่เชื่อถือได ้เพื่อประกอบการตดัสินใจและเพื่อเ ป็นขอ้มลูในการพิจารณา
แนวทางการด าเนินงานธุรกิจในอนาคต 
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1.2 ความเสี่ยงด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรเพื่อรองรับการ
เติบโตในอนาคต 

  เพื่อเตรียมความพรอ้มส าหรับการเติบโตของธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ Greener & Smarter บริษัทฯ ไดป้รับปรุง
กระบวนการสรรหาและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงทบทวนโครงสรา้งองคก์ร และวิเคราะหแ์ผนความ
ตอ้งการก าลังคนและแผนพฒันาบุคลากร บริษัทฯ ไดก้ าหนดนโยบายการฝึกอบรมและพัฒนา โดยจัดสรรงบประมาณ
ส าหรบัการพัฒนาบุคลากรในทุกประเทศที่อัตราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของงบประมาณที่จัดเตรียมไวส้ าหรบัเงินเดือน
พนกังาน พรอ้มทัง้พฒันากรอบการอบรมและพฒันาบุคลากร (Banpu Learning and Development Framework) โดย
วางแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยเฉพาะจากสมรรถนะที่ควรพัฒนา (Competency gap) ของพนักงานทั้งองคก์ร 
ควบคู่กับการทบทวนแผนการฝึกอบรมพนักงานในแต่ละระดับทุกปี ทั้งนี ้พนักงานแต่ละคนจะมีแผนพัฒนาศักยภาพ
รายบคุคล (Individual development plan)  โดยพิจารณาจากสมรรถนะที่จ าเป็น ซึ่งประกอบดว้ยสมรรถนะดา้นต าแหน่ง
งาน และสมรรถนะดา้นการเป็นผูน้  า ที่จะแตกต่างกันไปในแต่ละประเภทของงาน นอกจากนีเ้พื่อเตรียมความพรอ้มแก่
พนกังานส าหรบัยคุดิจิทลั บรษิัทฯ ไดจ้ดัอบรมดา้นการน าเทคโนโลยีดิจิทลัมาใชใ้นการท างาน  

  ส าหรบัผูบ้ริหารระดบัสงูและต าแหน่งที่มีความส าคญั บริษัทฯ แต่งตัง้คณะกรรมการวางแผนการสืบทอดต าแหน่ง 
(Succession Planning Committee) ที่มีหนา้ที่ก ากบัดแูลการวางแผนและพฒันาผูสื้บทอดต าแหน่งส าคญั (Succession 
Planning and High Potential Management) เพื่อความต่อเนื่องในการบริหารและรองรับการขยายตัวของธุรกิจ โดย
บริษัทฯ ไดพ้ิจารณาคดัเลือกผู้สืบทอดของทุกต าแหน่งส าคญัท าใหส้ดัส่วนต าแหน่งส าคญัที่มีแผนการสืบทอดต าแหน่ง
ครบถว้นตามเป้าหมายที่ตัง้ไว ้

 
1.3  ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงขององคก์ร 

 บริษัทฯ ใหค้วามส าคญัต่อการบรหิารความเส่ียงดา้นชื่อเสียงและภาพลกัษณข์ององคก์ร ซึ่งสามารถส่งผลกระทบ
ที่รวดเร็วและรุนแรงทัง้ระยะสัน้และระยะยาว โดยไม่อาจประเมินค่าเป็นตวัเงินได ้บริษัทฯ ไดมุ้่งเนน้นโยบายการพฒันาที่
ยั่งยืน โดยการด าเนินกลยทุธท์างธุรกิจที่เหมาะสม สอดคลอ้งกบัแนวคิดดา้นส่ิงแวดลอ้ม สงัคม และการก ากบัดแูลกิจการ 
(Environmental, Social, and Governance: ESG) เพื่อส่งเสริมการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ พรอ้มกับการสรา้ง
ประโยชนแ์ละผลตอบแทนอย่างยั่งยืนใหแ้ก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไดน้ ากรอบการบรหิารจดัการวิเคราะหผ์ูม้ี
ส่วนไดเ้สีย (Management Framework: Stakeholder Analysis) ที่อ้างอิงจากมาตรฐานสากล AA1000 Stakeholder 
Engagement Standard (AA1000SES) มาใช้ในการพิจารณาประเด็นที่ผู้มีส่วนไดเ้สียใหค้วามสนใจภายใตห้ลักการ
ส าคญั 3 ประการ ไดแ้ก่ การมีส่วนรว่มของผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุภาคส่วน (Inclusivity) การพิจารณาประเด็นที่มีนยัส าคัญต่อ
บริษัทฯ และผูม้ีส่วนไดเ้สีย (Materiality) และการบริหารจดัการที่เป็นระบบและการเปิดเผยผลการด าเนินงานดว้ยความ
โปรง่ใส (Responsiveness) จากการด าเนินการดงักล่าว  

ส่งผลใหใ้นปี 2563 บริษัทฯ ยงัคงรกัษาสถานะอยู่ในรายชื่อหุน้ยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) และ
ไดร้บัคดัเลือกใหเ้ป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มดชันีความยั่งยืนดาวโจนส ์(Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ในปี
ล่าสดุติดต่อกันเป็นปีที่ 7  ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) โดยยงัคงรกัษาสถานะผูน้  าในกลุ่มอุตสาหกรรม
พลังงานถ่านหินและพลังงานเพื่อการใช้งาน (Coal and Consumable Fuels) ได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งได้รับคะแนน
ประเมินประสิทธิผลการด าเนินธุรกิจตามแนวทางการพฒันาอย่างยั่งยืนสงูสดุ เดินหนา้น าเสนอ “อนาคตพลังงานเพื่อ
ความย่ังยืน” ตามนโยบายและ กลยุทธ์ Greener & Smarter นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังสามารถคงอนัดบัความน่าเชื่อถือ 
MSCI ESG Rating ที่ระดับ A เป็นปีที่  2 ติดต่อกัน โดยสถาบัน MSCI ESG Research ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่มี
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ชื่อเสียงดา้นการจดัอนัดบัดชันี ESG และไดร้บัการคงอนัดบัเครดิตองคก์รและหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัจากทริส
เรทติง้ที่ระดับ “A+” ดว้ยแนวโนม้อันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” ซึ่งสะทอ้นความเป็นองคก์รที่แข็งแกร่ง พรอ้มรบั
สถานการณโ์ลกที่ทา้ทาย 

 บริษัทฯ ก าหนดแนวทางการส่ือสารองคก์รและการบริหารภาพลักษณใ์หส้อดคลอ้งกับทิศทางขององคก์ร ซึ่งมี
ความมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนตามหลกั ESG โดยพฒันากลยทุธก์ารส่ือสารใหส้ามารถส่ือสารกับผูม้ีส่วน
ไดเ้สียไดถ้กูตอ้งและรวดเรว็ รวมถึงสรา้งความเขา้ใจที่ดีแก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม เช่น จดังานแถลงผลการด าเนินงานของ
กลุ่มบรษิัทประจ าไตรมาสแก่นกัลงทนุและนกัวิเคราะห ์จดัใหม้ีหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธเ์พื่อเป็นช่องทางติดต่อโดยตรง
กับผูถื้อหุน้และนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีการส่ือสารการด าเนินงานดา้นความรบัผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม (Corporate Social Responsibility: CSR) อย่างต่อเนื่อง การสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดีกบัชมุชน และการส ารวจ
ทศันคติและความพึงพอใจของชมุชนและผูม้ีส่วนไดเ้สียที่มีต่อบริษัทฯ อย่างสม ่าเสมอ รวมถึงการท าแบบส ารวจความพึง
พอใจของลกูคา้ และการจดัท าแบบส ารวจความคิดเห็นของพนกังานต่อองคก์ร การจดัให้มีช่องทางรบัขอ้รอ้งเรียน เพื่อน า
ผลมาปรบัปรุงการด าเนินงานของบรษิัทฯ   
  

1.4 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถเพิ่มปริมาณส ารองถ่านหนิในเชิงพาณิชยไ์ด้ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีปริมาณส ารองถ่านหินในสาธารณรฐัอินโดนีเซีย ประเทศออสเตรเลีย และ
สาธารณรฐัประชาชนจีนรวมจ านวน 712.98 ลา้นตัน แบ่งเป็นปริมาณส ารองถ่านหินจากเหมืองในอินโดนีเซียจ านวน  
311.07 ลา้นตนั จากเหมืองในออสเตรเลียจ านวน 270.00 ลา้นตนั และจากเหมืองในจีนจ านวน 131.91 ลา้นตนั ปริมาณ
ส ารองถ่านหินดงักล่าวไดร้บัการตรวจสอบและรบัรองโดยบริษัทที่ปรกึษาที่อิงตามมาตรฐานการจดัท ารายงานของ The 
Australian Code for Reporting Mineral Resources and Ore Reserves หรือที่เรียกว่า “2012 JORC Code” บรษิัทฯ มี
แผนในการตรวจสอบประเมินปรมิาณส ารองถ่านหินในกรณีที่ปัจจยัเชิงพาณิชยม์กีารเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญั และมี
แนวโนม้ที่จะส่งผลกระทบต่อปริมาณส ารองถ่านหินที่มีอยู่ ปัจจยัเชิงพาณิชยด์งักล่าวรวมถึงแนวโนม้ราคาถ่านหิน ปัจจยั
ดา้นตน้ทุน และพฒันาการของเทคโนโลยีการผลิตถ่านหิน โดยตลอดเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ วางกลยุทธเ์พื่อเพิ่มปริมาณ
ส ารองถ่านหินดว้ยการเจาะส ารวจพืน้ที่เพิ่มเติมและปรบัปรุงเทคนิคการวางแผนเหมือง นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดม้ีการซือ้
ถ่านหินจากแหล่งต่าง ๆ มาผสมกบัถ่านหินของบรษิัทฯ (Coal Blending) เพื่อใหไ้ดถ้่านหินท่ีมีคณุภาพตามความตอ้งการ
ของลกูคา้ รวมถึงการซือ้ขายถ่านหินในรูปแบบซือ้มาขายไป (Coal Trading) และจดัท าแผนการเพิ่มปริมาณส ารองถ่าน
หินเพื่อใหเ้หมืองมีอายกุารด าเนินงานท่ียาวขึน้  

 
1.5 ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่ 

บริษัทฯ บริหารจดัการความเส่ียงนีเ้พื่อใหม้ั่นใจว่าธุรกิจใหม่ที่เขา้ไปลงทุนสามารถสรา้งมลูค่ารวมใหก้บัองคก์รไม่
นอ้ยกว่าที่คาดการณไ์วก้่อนการพัฒนาหรือเขา้ซือ้ธุรกิจนั้น โดยก าหนดกระบวนการพิจารณาการลงทุนตามขั้นตอน มี
คณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) ซึ่งประกอบดว้ยผูบ้รหิารและผูเ้ชี่ยวชาญที่เก่ียวขอ้งในแต่ละดา้นเพื่อ
พิจารณาและใหค้วามเห็นต่อการลงทุนอย่างรอบคอบ เช่น พิจารณาถึงความสอดคลอ้งกับกลยุทธก์ารเติบโตของบรษิัทฯ 
พิจารณาผลตอบแทนการลงทนุใหเ้ป็นไปตามเกณฑข์องบรษิัทฯ การประเมินความเส่ียงของโครงการ รวมทัง้มีการติดตาม
ผลการด าเนินงานของการลงทุนและเฝ้าระวงัการเปล่ียนแปลงของปัจจยัต่าง  ๆ  ที่อาจจะท าใหผ้ลตอบแทนจากการลงทนุ
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายอย่างสม ่าเสมอ  เพื่อที่จะแกไ้ขปัญหาที่อาจเกิดขึน้ไดอ้ย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  อีกทั้ง
บรษิัทฯ ติดตามและวิเคราะหพ์อรต์การลงทนุของบรษิัทอย่างสม ่าเสมอ เป็นตน้  
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นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมุ่งเนน้การบริหารงานใหเ้กิดพลงัร่วม (Synergy) ระหว่างบริษัทฯ และธุรกิจใหม่ โดยมีการ
วางแผนทางดา้นทรพัยากร การพฒันาศกัยภาพของพนกังาน การจดัโครงสรา้งใหเ้หมาะสม เพื่อใหส้ามารถบริหารการ
เปล่ียนแปลง ซึ่งจะส่งผลใหก้ารลงทุนในกิจการใหม่นัน้เป็นไปอย่างราบร่ืน สามารถสรา้งความเติบโตในระยะยาวและให้
ผลตอบแทนตามแผนกลยทุธท์ี่วางไว ้ 

ในปี 2563 บริษัทฯ ยังคงขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาดตามแผนกลยุทธ์ Greener & Smarter อย่าง
ต่อเนื่อง โดยมุ่งด าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และตอบสนองความตอ้งการดา้นพลงังานของผูบ้รโิภค ชุมชน และ
สงัคมไดอ้ย่างยั่งยืนตามพนัธสญัญา “พลงับา้นปฯู สู่พลงังานท่ียั่งยืน” หรือ “Our Way in Energy” เช่น การลงทนุในแหล่ง
ก๊าซธรรมชาติบารเ์นตต ์(Barnett) ในรฐัเท็กซสั ประเทศสหรฐัอเมริกา การเขา้ซือ้กิจการโรงไฟฟ้าพลงังานลมเอลวินหมยุ
ยิน (El Wind Mui Dinh) ในประเทศเวียดนามซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่เปิดด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ จึงช่วยเพิ่มรายไดแ้ละ
กระแสเงินสดจากธุรกิจพลงังานหมนุเวียนใหก้ับบริษัทฯ การร่วมมือกับภูเก็ต พชัทรี ทวัร ์น าเรือ “บา้นป ูเน็กซ ์อีเฟอรร์ี่” 
(Banpu NEXT e-Ferry) เรือท่องเที่ยวไฟฟ้าทางทะเลล าแรกของไทยมาใหบ้รกิารในเสน้ทางภเูก็ต-พงังา เพื่อยกระดบัการ
บริการดา้นการท่องเที่ยวสีเขียว รวมทั้งผลักดัน Smart Mobility โดยน าโครงการ Banpu NEXT EV Car Sharing มาน า
รอ่งเปิดจดุบรกิารเช่ารถไฟฟ้า รวมถึงโครงการติดตัง้ระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยบ์นโซลารล์อยน า้ ก าลงัการผลิต
รวมสงูถึง 16 เมกะวตัต ์นบัเป็นโครงการโซลารล์อยน า้ของภาคเอกชนท่ีใหญ่ที่สดุในประเทศไทย 
 

1.6 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศ 

 บริษัทฯ ตระหนักถึงความเส่ียงที่จะเกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพทางภูมิอากาศ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานและการเติบโตของบรษิัท เช่น พาย ุน า้ท่วม การเก็บภาษีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือการบงัคบัใชก้ฎหมาย
เก่ียวกับการเปล่ียนแปลงสภาพทางภูมิอากาศที่เขม้งวดมากขึน้ รวมถึงแนวโนม้การเปล่ียนรูปแบบการใชพ้ลงังานที่เป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมากขึน้ โดยบริษัทฯ ไดก้ าหนดนโยบายและเป้าหมายการจดัการก๊าซเรือนกระจกตัง้แต่ปี  2553 เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการใชพ้ลงังาน รวมถึงการเลือกใชเ้ทคโนโลยีพลงังานสะอาด ปัจจุบนับริษัทฯ ก าหนดเป้าหมายการ
ลดก๊าซเรือนกระจกในระยะเวลา 5 ปี คือ ระหว่างปี 2564 – 2568 โดยก าหนดเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกต่อหน่วยการผลิตถ่านหินท่ีรอ้ยละ 7 และการผลิตไฟฟ้าที่รอ้ยละ 20 จากการด าเนินงานปกติ (business as usual) 
นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังติดตามระเบียบและขอ้บังคับต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อเตรียมพรอ้ม
รองรบัวิธีการด าเนินธุรกิจที่เปล่ียนแปลงไป ทัง้นีร้วมถึงความตกลงปารีส (Paris Agreement) อนัเป็นผลจากการประชมุ
รฐัภาคีกรอบอนสุญัญาสหประชาชาติว่าดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศสมยัที่ 21 (COP 21) และขอ้ตกลงอื่น ๆ ที่
ตามมาจากการประชุม COP และนโยบายดา้นการใชพ้ลังงาน และการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศต่าง  ๆ  ที่บริษัทฯ 
ลงทนุ 

บริษัทฯ ได้จัดท ากลยุทธ์ดา้นการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ โดยเน้นการ
ด าเนินงานใน 4 ดา้นหลกั ประกอบดว้ยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Mitigation) การปรบัตวัต่อการเปล่ียนแปลง
สภาพภมูิอากาศ (Adaptation) การเป็นส่วนหนึ่งของสงัคมคารบ์อนต ่า (Being a Part of Low-Carbon Society) และการ
เขา้ร่วมประชุมที่เก่ียวขอ้งกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Participation in Climate Change Community) ซึ่งใน
แต่ละดา้นไดม้ีการก าหนดแนวทาง  ระยะเวลา และหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์มี
ประสิทธิภาพสงูสดุ โดยในปี 2563 บรษิัทฯ ด าเนินมาตรการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลดก๊าซเรือนกระจก ดงันี ้
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- จดัตัง้คณะกรรมการดา้นการเปล่ียนแปลงสภาพทางภูมิอากาศ (Climate Change Committee) เพื่อผลกัดนั
และติดตามการด าเนินงานต่างๆ  

- พิจารณาตน้ทุนการพัฒนาโครงการ โดยรวมตน้ทุนราคาคารบ์อนของโครงการที่บริษัทฯ จะลงทุน เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจส าหรับผู้บริหาร  ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะช่วยขับเคล่ือนให้บริษัทฯ  บรรลุ
เป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งสอดรบักบักลยทุธ ์Greener & Smarter  

- มองหาโอกาสลงทุนในพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกอื่น  ๆ  เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของสงัคมคารบ์อนต ่า  

 

2. ความเสี่ยงทางการเงนิ (Financial Risk)         

2.1  ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
บรษิัทฯ ด าเนินการตามแผนบรรเทาความเส่ียง เพื่อลดผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนทัง้ที่ระดบั

บรษิัทฯ และระดบักลุ่มบรษิัทฯ ที่ด  าเนินธุรกิจในประเทศไทย อินโดนีเซีย จีน และออสเตรเลีย โดยการบรหิารกระแสเงินสด
ทัง้รายไดแ้ละรายจ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศใหส้อดคลอ้งกัน และการท าสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้
ตามประมาณการรายได ้ค่าใชจ้่าย และการช าระหุน้กู ้รวมทัง้ใชเ้ครื่องมือทางการเงินตามความเหมาะสม  

โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บรษิัทฯ มีหนีสิ้นท่ีเป็นสกลุเงินบาทในสดัส่วนรอ้ยละ 33 หนีสิ้นท่ีเป็นสกลุเงินเหรียญ
สหรฐั ในสดัส่วนรอ้ยละ 59 สกุลเงินเหรียญออสเตรเลียในสดัส่วนรอ้ยละ 7 และที่เป็นสกุลเงินหยวนในสดัส่วนรอ้ยละ 1 
รวมถึงการระดมเงินทนุในสกลุเหรียญสหรฐั หรือแปลงเป็นสกลุต่างประเทศ เพื่อใชใ้นการลงทนุต่อในต่างประเทศ  

 
2.2   ความเสี่ยงในด้านภาษีอากร 

เพื่อลดความเส่ียงดา้นภาษีอากร กลุ่มบริษัทบา้นป ูเสียภาษีอากรอย่างถูกตอ้งภายในระยะเวลาตามที่กฎหมาย
ก าหนด โดยบรษิัทฯ จดัท าระเบียบปฏิบตัิดา้นภาษีอากรเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิ จดัเตรียมเอกสารประกอบการเสีย
ภาษีอย่างครบถว้นและเพียงพอ พิจารณาโครงสรา้งการลงทุนอย่างสม ่าเสมอ และก าหนดใหผู้บ้ริหารที่รบัผิดชอบในแต่
ละประเทศติดตามการเปล่ียนแปลงดา้นกฎระเบียบและนโยบายของแต่ละประเทศอย่างใกลช้ิด ทัง้ระดบัรฐับาลกลางและ
ทอ้งถิ่น รวมถึงว่าจา้งบริษัทที่ปรึกษาดา้นกฎหมายทอ้งถิ่น เพื่อใหค้  าปรึกษาและแนะน าแนวทางปฏิบัติใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย  

 ในกรณีเกิดขอ้พิพาททางภาษีกับหน่วยงานราชการ บริษัทฯ จะใหข้อ้มลูทางภาษีที่ถูกตอ้งตามขอ้เท็จจริงในการ
ด าเนินธุรกิจใหแ้ก่หน่วยงานราชการ และในกรณีจ าเป็นจะจา้งที่ปรกึษาทางภาษีที่มีความเชี่ยวชาญมาแสดงความเห็น
และด าเนินการในขอ้พิพาทดงักล่าว 

    
2.3  ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาถ่านหนิและน ้ามัน 

จากสถานการณปั์จจบุนัที่ราคาถ่านหิน ราคาน า้มนั และราคาก๊าซธรรมชาติมีความผนัผวน ซึ่งมีผลกระทบต่อผล
ประกอบการของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีการบริหารความเส่ียงโดยจัดตัง้ Commodity Risk Management Committee 
เพื่อวิเคราะหส์ถานการณค์วามเคล่ือนไหวของราคาถ่านหิน ราคาน า้มนั และราคาก๊าซธรรมชาติ และด าเนินการบริหาร
ความเส่ียงโดยใช้เครื่องมือประเภทอนุพันธ์ทางการเงินในการขายถ่านหินล่วงหน้า  (Coal Swap) ซือ้น า้มันล่วงหน้า 
(Gasoil Swap) และซื ้อขายก๊าซธรรมชาติล่วงหน้า (Gas Collar Option) เพื่อลดผลกระทบเชิงลบที่อาจจะเกิดขึน้ 



หนา้ 130 

 

 

นอกจากนั้น บริษัทฯ ไดต้ิดตามและประเมินสภาวะตลาดถ่านหินและแนวโนม้ราคาอย่างใกลช้ิด เพื่อเลือกช่วงเวลาที่
เหมาะสมในการตกลงราคาซือ้ขายถ่านหินกับลกูคา้ที่ท  าสญัญาไวก้ับบริษัทฯ พรอ้มทัง้พิจารณาสดัส่วนการขายถ่านหิน
แบบราคาคงที่และแบบราคาแปรผนัตามราคาตลาดโลก (Index Link) ใหเ้หมาะสมกบัสภาวะตลาดในขณะนัน้ 

 
2.4 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดทางการเงนิในสัญญาเงนิกู้กับสถาบันการเงนิ 

บริษัทฯ ตอ้งปฏิบัติตามขอ้ก าหนดทางการเงิน ซึ่งระบุไวใ้นสัญญากูย้ืมเงินระยะยาวระหว่างบริษัทฯ กับสถาบนั
การเงินซึ่งเป็นเจา้หนี ้ซึ่งมีผลอยู่จนกว่าบริษัทฯ จะช าระคืนหนีส้  าหรบัเงินกูใ้หแ้ก่สถาบนัการเงินแลว้เสร็จ ซึ่งหากบรษิัทฯ 
ไม่สามารถปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดทางการเงิน อาจท าใหบ้รษิัทฯ ตกอยู่ในสถานะการผิดนดัช าระหนี ้เพื่อบรหิารความเส่ียง
ดงักล่าว บริษัทฯ ไดจ้ดัท าประมาณการทางการเงิน เพื่อเป็นเครื่องมือในการบรหิารจดัการทางการเงิน ประมาณการและ
วิเคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงินต่างๆ ที่จะเกิดขึน้ในอนาคต ตลอดจนมีการติดตามผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึน้จรงิในแต่ละ
งวด เพื่อใหม้ั่นใจว่าบรษิัทฯ จะสามารถปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดทางการเงินท่ีระบใุนสญัญากูเ้งินไดอ้ย่างต่อเนื่อง 

 

3. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operating Risk) 

3.1  ความเสี่ยงในธุรกิจถ่านหนิ 

3.1.1  ความเสี่ยงในด้านการส่งมอบสินค้า  

เพื่อใหม้ั่นใจว่าบรษิทัฯ สามารถส่งมอบสินคา้ใหแ้ก่ลกูคา้ไดต้ามเวลาที่ก าหนด ตามคณุภาพมาตรฐาน และ
ปรมิาณที่ไดต้กลงไวก้บัลกูคา้ ในปี 2563 บรษิัทฯ ไดร้เิริ่มด าเนินการบรหิารความเส่ียงดงัต่อไปนี ้  

- เพิ่มศกัยภาพในการตอบสนองต่อความตอ้งการของลกูคา้ที่มีคณุภาพของถ่านหินที่หลากหลายและ
มีความแตกต่างกันตามวตัถปุระสงคข์องแต่ละอุตสาหกรรม บริษัทฯ  ริเริ่มพฒันาสายการผลิตใหม้ี
ความยืดหยุ่นดา้นคุณภาพ และปริมาณ  โดยไดข้ยายพืน้ที่ในการกองเก็บถ่านหินและเพิ่มจ านวน
ชดุอปุกรณร์ะบบล าเลียงจากกองถ่านหิน (Reclaim System) ที่ท่าเรือบนุยทุ (Bunyut Port) อนัเป็น
ท่าเรือแม่น า้  ซึ่งจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับแผนการผลิตถ่านหินของเหมืองทรูบาอินโด 
(Trubaindo), บารินโต (Bharinto), และเหมืองใหม่ ๆ ในอนาคต ซึ่งจ านวนพืน้ที่และระบบสายพาน
จะเป็นปัจจยัหลกัส าคญัที่ท  าใหก้ารผสมถ่านหิน (Blending) มีความแม่นย ามากขึน้กว่าที่ผ่านมา  

- ริเริ่มสรา้งระบบมาตรฐานกระบวนการผลิตและความพรอ้มในการส่งมอบถ่านหิน (Operation 
Excellent framework) ที่สามารถมั่นใจในประสิทธิภาพและความพรอ้มในการผลิตไดอ้ย่างต่อเนื่อง 
(Continue production) รวมถึงมีความปลอดภัยต่อเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงาน  (Safety  for 
Machine and Operator) โดยในปีนี ้บริษัทฯ เนน้การปรบัปรุงกระบวนการบ ารุงรกัษาเครื่องจักร  
(Preventive maintenance) ของท่าเรือบอนตัง  (Bontang Coal Terminal : BoCT) และท่าเรือบุ
นยุท (Bunyut Port) โดยจดัท าตารางการบ ารุงรกัษาในช่วงเวลาผลดัเปล่ียนการท างานระหว่างวนั  
(Shift change) ซึ่งช่วยป้องกนัปัญหาเครื่องจกัรหยดุด าเนินงานและเป็นการลดเวลาสญูเปล่าในการ
ท างาน รวมถึงเพิ่มเวลาในการปฏิบตัิงานของเครื่องจกัรไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลใหก้ารล าเลียง
ถ่านหินลงเรือเพื่อน าส่งมอบเป็นไปไดอ้ย่างต่อเนื่องและสอดรบักบัแผนการขายไดอ้ย่างเหมาะสม  

- จากสถานการณท์างการตลาดของอุตสาหกรรมถ่านหินที่เปล่ียนแปลงตามสภาวะเศรษฐกิจโลก 
บริษัทฯ ไดม้ีนโยบายที่ชดัเจนมากยิ่งขึน้เพื่อรองรบัผลกระทบในระยะกลางและระยะยาว โดยในปี 
2563 บริษัทฯ ไดร้ิเริ่มด าเนินการศึกษาแผนการพัฒนาและปรับปรุงเครื่องจักร อุปกรณ์ รวมถึง
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โครงสรา้งพืน้ฐานทัง้ทางบกและทางน า้ (Study of Facilities & Logistic ) ทัง้ในระยะสัน้และระยะ
ยาว ใหเ้หมาะสมกับแผนระยะยาวของเหมืองทั้งหมด ทั้งที่ก าลงัการผลิต และ อยู่ในแผนการเปิด
ใหม่ในอนาคต โดยไดม้ีการพิจารณาลงทนุเพิ่มเติมหรือวางแผนรองรบัในจดุที่คาดว่าจะเป็นคอขวด 
(Bottleneck) อาทิ การหาวิธีการเพิ่มความสามารถในการล าเลียงถ่านหินในแม่น า้ ซึ่งไดม้ีการ
วิเคราะหห์าจุดจอดรอใหม่ที่เหมาะสมในล าน า้ และ การท าแผนระยะยาวกบัผูร้บัเหมาที่มีคณุภาพ 
เพื่อความมั่นใจศกัยภาพการขนส่ง อนัเป็นการสรา้งความพรอ้มในการส่งมอบถ่านหินไปยงัลกูคา้ได้
อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ เป็นตน้ 

 
3.1.2  ความเสี่ยงด้านต้นทุนการผลิตทีสู่งขึน้ 

ตน้ทนุการผลิตเป็นปัจจยัส าคญัที่ส่งผลต่อผลประกอบการทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ดงันัน้บรษิัทฯ จึงให้
ความส าคญักับการบริหารความเส่ียงดา้นตน้ทุน เพื่อใหม้ั่นใจว่าผลการด าเนินงานและผลตอบแทนที่จะ
ไดร้บัจากการลงทนุเป็นไปตามเป้าหมาย และเพิ่มโอกาสในการท าก าไรของบรษิัทฯ โดยในปี 2563 บรษิัทฯ 
ไดม้ีการบรหิารความเส่ียงดงัต่อไปนี ้

- ลดความเส่ียงจากผลกระทบในด้านการแข่งขันที่สูงขึน้ และผลกระทบจากสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ การบริหารต้นทุนอย่างฉลาดจึงเป็นทางเลือกที่บริษัทฯ มุ่งเน้นมาอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินคา้อย่างมีประสิทธิภาพของเหมือง อินโดมินโค 
(Indominco), ทรูบาอินโด (Trubaindo) และ บารินโต (Bharinto) สามารถลดจ านวนการจัดเก็บ 
วสัดุอุปกรณ ์และอะไหล่ของเครื่องจกัรและการบริหารพืน้ท่ีจดัเก็บอย่างเหมาะสม ดว้ยการก าหนด
มาตรฐานกลางส าหรบัชื่อวสัดุอุปกรณแ์ละอะไหล่ของเครื่องจกัร อนัส่งผลให้ บริษัทฯ สามารถลด
จ านวนการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ของเครื่องจักรที่ซ  า้ซอ้นลงได ้นอกจากนีย้ังไดม้ีการ
ด าเนินการเสนอใหผู้ข้ายเขา้มาติดตัง้คลงัสินคา้ภายในพืน้ที่เหมืองหรือแบ่งสดัส่วนพืน้ท่ีการจดัเก็บ
ใหผู้ข้ายสามารถน าสินคา้มาวางในพืน้ที่ดงักล่าว เป็นการสรา้งระบบการส่งมอบวสัดุอุปกรณ์และ
อะไหล่ มาถึงผูใ้ชใ้นเวลาที่ตอ้งการและจ านวนที่ตอ้งการใชเ้ท่านั้น (Just-In-Time : JIT)  แนวคิด
การด าเนินการดงักล่าวจะท าใหบ้รษิัทฯไม่ตอ้งจ่ายเงินล่วงหนา้และเป็นการลดภาระตน้ทนุสินคา้คง
คลงัลงอย่างเป็นรูปธรรม 

- บรหิารจดัการตน้ทนุในระยะยาวของการใชท้รพัยากรที่มีอยู่ใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ อนัน าไปสู่การลด
การเสียโอกาสในการผสมถ่านหินใหเ้กิดมลูค่าเพิ่มสงูสดุ และสามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ตลาดในระยะยาว รวมถึง ขยายฐานลกูคา้ใหม่ที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต ในปีนี ้บริษัทฯ ไดป้ระยุกต์
การใชเ้ทคนิคการหาค่าสูงสดุ (Optimization Technique) กับการหาแนวทางแผนการท าตลาดใน
ระยะยาว ดว้ยแผนขายที่เหมาะสม กับ ราคา คุณภาพและปริมาณ ของตลาดในอนาคต ทั้งยัง
สอดคลอ้งกบัแผนเหมือง และเป้าหมายระยะยาวของบรษิัทฯ ซึ่งท าใหส้ามารถสรา้งทางเลือกใหม่ ๆ 
และแนวทางใหม่ ๆ ที่เกิดประโยชนส์งูสดุกบับรษิัทฯ และสามารถรองรบัตลาดในอนาคต  

- จัดท าระบบในการตรวจติดตามงานดา้นธรณีวิทยา  (Geology) ซึ่งสามารถช่วยลดลดตน้ทุนการ
ผลิตที่เกิดจากการขุดเจาะส ารวจถ่านหินของบริษัทฯ  โดยไดจ้ าแนกออกเป็น 2 กระบวนการ คือ     
1) แผนการขุดเจาะส ารวจ  (Drilling Plan)  และ 2) การวัดผลปริมาณและคุณภาพถ่านหินก่อน   
และหลังการเจาะส ารวจ (Reconcile)    ทั้งนีไ้ดท้  าการวัด 4 ดา้น  คือ  1) ดา้นคุณภาพ (Quality)   
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2) ความเรว็ในการท างานไดต้ามเวลาที่ก าหนด (Speed)  3) ประสิทธิภาพงานท่ีท าไดต้ามที่ก าหนด 
(Productivity)  และ 4) ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายในการเจาะส ารวจ (Cost)  โดยกระบวนการประเมิน
ดงักล่าวตอ้งน าขอ้มลูในอดีตมาท าการวิเคราะห ์เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสาเหตุและท าการวางแผนงานใน
การพฒันากระบวนการวางแผนท่ีมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการตรวจติดตามการท างานและวิเคราะห์
รายงานผลเป็นประจ าทุกเดือน โดยบริษัทฯไดใ้หค้วามส าคัญกับแผนการขุดเจาะส ารวจ (Drilling 
Plan) ซึ่งบริษัทฯไดส้รา้งระบบตรวจสอบคุณภาพตามรายการตรวจสอบ (Checklist) เพื่อใหก้ารขดุ
เจาะส ารวจถ่านหินเป็นไปตามแผนและอยู่ในกรอบของตน้ทุนที่ก าหนดไว้ รวมถึงบริษัทฯมีการ
ทบทวนแผนงานตามขอบเขตของบ่อเหมืองอย่างสม ่าเสมอ (Pit Boundary) หากผลลพัธท์ี่เกิดขึน้ไม่
เป็นไปตามแผนงาน จะท าการดึงข้อมูลกลับและท าการตรวจสอบใหม่อีกครัง้  ส่งผลให้บริษัทฯ
สามารถวางแผนขุดเจาะส ารวจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและสามารถควบคุมตน้ทุนการผลิตให้
สอดคลอ้งเป้าหมายของบรษิัทฯ 

 
3.1.3  ความเสี่ยงด้านการด าเนินงานของผู้รับเหมา 

ตามที่บรษิัทฯ มีการด าเนินงานเหมืองถ่านหินโดยใชผู้ร้บัเหมาในการด าเนินงานทัง้การท าเหมืองและระบบ
การขนส่งเป็นหลกั ส่งผลใหบ้ริษัทฯ มีความเส่ียงจากการที่ผูร้บัเหมาจะไม่สามารถด าเนินงานไดต้ามแผน
อนัเนื่องมาจากปัญหาต่าง ๆ เช่น การติดตัง้และใชเ้ครื่องจกัรไม่เป็นไปตามก าหนด การซ่อมบ ารุงไม่เป็นไป
ตามมาตรฐาน การวางแผนกระบวนการท างานของผูร้บัเหมาที่ขาดประสิทธิภาพ และปัญหาศักยภาพ
แรงงานทั้งเชิงประสิทธิภาพและปริมาณ บริษัทฯ จึงบริหารความเส่ียงโดยติดตามการด าเนินงานของ
ผูร้บัเหมา รวมถึงสรา้งแบบการประเมินคุณภาพของผู้รบัเหมาผ่านระบบบริหารผูร้ับเหมา (Contractor 
Management System: CMS) เพื่อประเมินว่าแต่ละบริษัทรบัเหมามีคุณสมบตัิที่เหมาะสมหรือไม่ และน า
ขอ้มลูดงักล่าวประกอบการพิจารณาการว่าจา้งหรือต่อสญัญาเป็นล าดบัต่อไป และยงัเป็นแนวทางในการ
ลดความเส่ียงในการว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงที่ไม่มีคุณภาพที่อาจจะส่งผลกระทบต่อแผนการด าเนินงาน 
นอกจากนีบ้รษิัทฯ ยงัไดจ้ดัตัง้บรษิัทรบัขดุขนดินและถ่านหินเป็นของตนเอง โดยในปี 2563 บรษิัทฯ ไดเ้พิ่ม
จ านวนเครื่องจกัรและอุปกรณใ์นการท าเหมือง เพื่อลดความเส่ียงจากผูร้บัเหมาและเพิ่มอ านาจต่อรองจาก
ผูร้บัเหมาอื่น  

 
3.1.4  ความเสี่ยงด้านการผลิต 

เพื่อสรา้งความมั่นใจในระบบมาตรฐานการผลิตที่มีประสิทธิภาพและการผลิตอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ  ไดใ้ห้
ความส าคญัในการลดความเส่ียงจากความไม่แน่นอนในการผลิต ที่เป็นปัจจยัส าคญัที่ส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกิจทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว บรษิัทฯ จึงไดม้ีการพฒันาเทคโนโลยีระบบอตัโนมตัิ (Automation 
Technology) มาประยุกตใ์ชใ้นการบริหารจัดการและการด าเนินงานเหมืองถ่านหิน โดยเฉพาะการท า
เหมืองใตด้ิน (Longwall) ของประเทศออสเตรเลีย เพื่อลดความผิดพลาดจากการด าเนินงานของพนกังาน
ปฏิบตัิงาน (Manual System) และเป็นการช่วยลดตน้ทนุการผลิต รวมถึงปรบัปรุงความสามารถในการผลิต
ถ่านหิน (Productivity Improvement) และการควบคุมคุณภาพการผลิตใหเ้ป็นอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึน้ โดยบรษิัทฯ ไดร้เิริ่มน าเทคโนโลยีระบบอตัโนมตัิดงักล่าวเขา้มาช่วยในเรื่องดงัต่อไปนี ้
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1) ช่วยลดระบบการปฏิบตัิงานโดยใชแ้รงงานคน (Manual System) และสามารถลดความเส่ียงจาก
ขอ้ผิดพลาดในการใชด้ลุพินิจที่ต่างกนัของทีมปฏิบตัิงานแต่ละช่วงเวลาของการท างาน โดยไดน้ า
ระบบการท างานแลนดม์ารก์ (Landmark) มาร่วมใชใ้นกระบวนการผลิตถ่านหิน โดยระบบจะ
ท างานประสานร่วมกันกบัอุปกรณค์ า้ยนัเพดาน (Powered Roof Supports) และระบบสายพาน
ล าเลียงถ่านหิน (AFC) ส าหรบัใชใ้นการจัดวางแนวระนาบของหนา้ขุดถ่านหิน  รวมถึงใชร้ะบบ 
Pitch Steering เป็นการท างานรว่มกบัดรมัหวัขุดแบบหลายหวัย่อยของอปุกรณข์ุดเจาะแบบแนว
เฉือนยาว สามารถเพิ่มการออกแบบการคดัแยกถ่านหินตามโครงสรา้งของชัน้ถ่านหิน เป็นการขดุ
หนา้ถ่านหินใหไ้ดป้ระสิทธิภาพสงูสดุ เพื่อใหก้ระบวนการผลิตถ่านหินเป็นตามแผนการผลิตที่วาง
ไวแ้ละเพื่อใหเ้กิดความผิดพลาดในการผลิตต ่าที่สดุ 

2) บริษัทฯ ได้มีการน าระบบอัตโนมัติ Gate End Shield ไปปรับใช้ในเหมืองใต้ดินแมนดาลอง 
(Mandalong) และเหมืองสปรงิเวล (Springvale) ซึ่งเป็นการน าระบบอตัโนมตัิ Gate End Shield 
มาใชใ้นการจดัวางแนวต าแหน่งของประตูอโุมงคส่์วนหวั (head gate) และประตอูุโมงคส่์วนทา้ย 
(tail gate) ส่งผลใหก้ารออกแบบการจดัวางต าแหน่งของประตอูุโมงคเ์ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีความแม่นย ามากขึน้ รวมถึงช่วยลดโอกาสในการสญูเสียค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานได  ้

การน าเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติมาประยุกต์ใช้กับเหมืองถ่านหินของบริษัทฯ สามารถช่วย
ปรบัปรุงประสิทธิภาพในการผลิต ส่งผลใหเ้พิ่มจ านวนตนัต่อชั่วโมงการปฏิบตัิงานที่เพิ่มขึน้ รวมถึงลดเวลา
สูญเสียหรือความล่าช้าในการผลิต อีกทั้งสามารถควบคุมการผลิตถ่านหินให้เป็นไปตามรูปแบบของ
แผนการผลิตไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

 
3.2 ความเสี่ยงในธุรกิจไฟฟ้า  

 3.2.1 ความเสี่ยงด้านผู้รับซือ้ไฟฟ้า 

 โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี  (BLCP) ในประเทศไทย และโรงไฟฟ้าเอชพีซี  (HPC) ในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นการลงทุนภายใตโ้ครงสรา้งผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent Power 
Producer: IPP) โดยโรงไฟฟ้า BLCP ด าเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าภายใตส้ญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาวกับ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพียงรายเดียว ในขณะที่โรงไฟฟ้า HPC มีสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระหว่าง
ประเทศเพื่อจ าหน่ายใหแ้ก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและรฐัวิสาหกิจการไฟฟ้าลาว ทัง้นี ้โรงไฟฟ้า
ทัง้ 2 แห่งจดัอยู่ในล าดบัการสั่งการการเดินเครื่องเป็นโรงไฟฟ้าฐาน (Base-Load Power Station) อีกทัง้มี
รายได้จากการจ าหน่ายไฟฟ้าที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพ เนื่องจากมีข้อก าหนดปริมาณรับซือ้ไฟฟ้าและ
โครงสรา้งของราคาค่าไฟฟ้าที่สามารถปรบัตามราคาตน้ทุนเชือ้เพลิง  อตัราแลกเปล่ียนเงินบาท และอตัรา
เงินเฟ้อตามเงื่อนไขของสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า ท าใหโ้รงไฟฟ้าดงักล่าวมีความเส่ียงต ่า 

  

 ส าหรับธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องจากไม่มีสัญญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาว
เหมือนกับธุรกิจไฟฟ้าในไทยและ สปป.ลาว จึงมีความเส่ียงดา้นการรบัซือ้ไฟฟ้าและไอน า้ อย่างไรก็ตาม
โรงไฟฟ้าพลังงานความรอ้นร่วมของบริษัทฯ เป็นโรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง จึงไดร้บัการส่งเสริมจาก
รฐับาลจีน โดยไดร้บัสิทธิการจัดจ าหน่ายไอน า้และความรอ้นในเขตพืน้ที่ที่ไดร้บัอนุญาตแต่เพียงผูเ้ดียว 
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รวมทั้งไดร้บัสิทธิพิเศษในการขายไฟฟ้าใหแ้ก่การไฟฟ้าทอ้งถิ่น ตลอดจนไดร้บัการสนับสนุนจากรฐับาล
ทอ้งถิ่น ซึ่งเป็นปัจจยัส าคญัที่สามารถน ามาใชใ้นการบรหิารความเส่ียงไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 นอกจากนี ้ นโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและนโยบายเก่ียวกับการรักษา
ส่ิงแวดลอ้มของรฐับาลจีนท าใหม้ีการปรบัปรุงกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง  ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ
ไฟฟ้าในจีน โดยบริษัทฯ ไดด้  าเนินการปรบัปรุงอุปกรณใ์นระบบควบคุมส่ิงแวดลอ้มมาอย่างต่อเนื่อง  และ
บริหารจัดการความเส่ียงดว้ยมาตรการต่าง ๆ เช่น ปรบัปรุงประสิทธิภาพการใชพ้ลังงานภายในโรงไฟฟ้า
และการควบคุมผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับนโยบายของรฐับาลจีนอย่างต่อเนื่อง  ทัง้นี ้
โรงไฟฟ้าพลังงานความรอ้นร่วมเจิง้ติง้ (Zhengding) ไดร้บัการยอมรบัและยังคงไดร้บัการสนับสนุนจาก
หน่วยงานรฐับาลจีน เนื่องจากเป็นโรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นร่วมที่สะอาดและสามารถผลิตไอน า้ใหเ้กิด
ความคุม้ค่าทางเศรษฐกิจได ้

 
3.2.2  ความเสี่ยงทางด้านการผลิตไฟฟ้า 

 โรงไฟฟ้า HPC อาจมีความเส่ียงที่โรงไฟฟ้าจะไม่สามารถเดินเครื่องเพื่อผลิตไฟฟ้าไดต้ามแผน 
โดยอาจมีสาเหตุมาจากเครื่องจักรอุปกรณ์ บริษัทฯ จึงบริหารความเส่ียงดังกล่าวดว้ยการติดตามการ
เดินเครื่องโรงไฟฟ้าอย่างใกลช้ิด เนน้การวิเคราะหห์าสาเหตขุองปัญหาเพื่อแกไ้ขปรบัปรุงใหร้ะบบท างานมี
ประสิทธิภาพและเสถียรภาพอย่างต่อเนื่อง จดัเตรียมอะไหล่ที่ส  าคญั (Critical Spare Parts) ของโรงไฟฟ้า
ใหเ้พียงพอและเหมาะสม รวมถึงจัดอบรมเพื่อพัฒนาความรูค้วามสามารถของบุคลากรและการแบ่งปัน
ความรูร้ะหว่างกลุ่มบรษิัทฯ อย่างต่อเนื่อง ทัง้นี ้จากเหตแุผ่นดินไหวในปี 2562 และปรากฏการณฟ์้าผ่าเมื่อ
เดือนเมษายน 2563 โรงไฟฟ้า HPC ไดด้  าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขอปุกรณใ์หส้มบูรณย์ิ่งขึน้เพื่อประสิทธิภาพ
และเสถียรภาพของการเดินเครื่องในระยะยาว  และถือเป็นโอกาสให้ไดน้ ามาตรการในการรับมือกับ
เหตุการณด์ังกล่าวมาใช้ เช่น การซอ้มแผนฉุกเฉินอย่างสม ่าเสมอ อีกทั้งยังไดจ้ัดหาประกันภัยทรพัยสิ์น 
(Property Damages Insurance) และประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) ที่
เหมาะสมไวร้องรบัเหตกุารณต์่าง ๆ เพื่อใหก้ารบรหิารความเส่ียงเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

 
 3.2.3   ความเสี่ยงด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 

 การเปล่ียนแปลงของสภาพภมูิอากาศส่งผลต่อการผลิตไฟฟ้าที่ตอ้งอาศยัปัจจยัจากธรรมชาติ เชน่ 
แสงอาทิตยแ์ละลม ส าหรบัธุรกิจโรงฟ้าพลงังานแสงอาทิตยข์องบรษิัทฯ ปัจจยัหลกัที่มีผลต่อการผลิตไฟฟ้า
จากพลงังานแสงอาทิตย ์ไดแ้ก่ ปริมาณความเขม้แสงแดด ซึ่งขึน้อยู่กับสภาพภูมิอากาศ และปริมาณการ
สญูเสียที่เกิดขึน้ในระบบการผลิต ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไดบ้รหิารความเส่ียงโดยใชข้อ้มลูทางสถิตขิองปรมิาณความ
เขม้แสงแดดในอดีตมาประมาณการปริมาณพลงังานไฟฟ้าแสงอาทิตยข์ัน้ต ่าที่คาดว่าจะผลิตได้ แลว้น ามา
เปรียบเทียบกบัผลผลิตที่ไดจ้รงิ รวมถึงเลือกใชเ้ทคโนโลยีชัน้น าส าหรบัโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์เพื่อให้
มั่นใจว่าการสูญเสียที่จะเกิดขึน้ในระบบต ่ากว่าระดบัที่บริษัทฯ  ยอมรบัได ้ทั้งนีม้ีการบ ารุงรกัษาโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตยอ์ย่างสม ่าเสมอ 
 ความเส่ียงจากภัยธรรมชาติก็มีผลกระทบต่อการด าเนินการของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เช่นเดียวกัน โดยช่วงเดือนกันยายนของทุกปีถือเป็นฤดูมรสุมของประเทศญ่ีปุ่ น  ซึ่งมีสภาพอากาศและ
ปริมาณแสงในในแต่ละช่วงวนัที่มีความแปรปรวนจึงอาจจะส่งผลใหป้ริมาณผลิตไฟฟ้าลดลงตามฤดูกาล 
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อย่างไรก็ดีระบบการผลิตของโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ไดม้ีการออกแบบการป้องกันความเสียหายจากภัย
ธรรมชาติตามมาตราฐานสากลโดยโรงไฟฟ้าจะไม่ไดร้บัความเสียหายต่อระบบการผลิตแต่อย่างใด 

  
 3.2.4 ความเสี่ยงทางด้านงานก่อสร้างและบริหารโครงการ 

  บริษัทฯ ไดบ้ริหารจดัการความเส่ียงทางดา้นงานก่อสรา้งและบริหารโครงการต่าง  ๆ  โดยติดตาม
ความคืบหนา้ของโครงการอย่างใกลช้ิด และประสานงานกบัผูร้บัเหมางานก่อสรา้งเพื่อใหม้ีคณุภาพเป็นไป
ตามที่ตกลงในสญัญาว่าจา้ง  บรษิัทฯ สามารถเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย ์(Commercial Operation Date: 
COD) โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยย์ามางาตะ (Yamagata) และยาบูกิ (Yabuki) ในประเทศญ่ีปุ่ น ก าลงั
ผลิตรวม 25 เมกะวตัต ์และ ณ สิน้ปี 2563 บริษัทฯ มีก าลงัผลิตติดตัง้ในญ่ีปุ่ นรวมทัง้สิน้ 111.1 เมกะวตัต ์
(ก าลงัผลิตตามสดัส่วนการถือหุน้ 88 เมกะวตัต)์ ส าหรบัโครงการโรงไฟฟ้าซานซีลู่กวง (Shanxi Lu Guang: 
SLG) ในจีน บริษัทฯ คาดว่าจะเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย  ์ภายในช่วงตน้ปี 2564 ส่วนโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานลมในจงัหวดัซ็อกจงั สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม มีก าลงัผลิตติดตัง้รวมทัง้สิน้ 80 เมกะวตัต ์
โดยแบ่งการพฒันาออกเป็น 3 ระยะ ประกอบดว้ย ระยะที่ 1 ก าลงัผลิต 30 เมกะวตัต ์ระยะที่ 2 ก าลงัผลิต 
30 เมกะวตัต ์และระยะที่ 3 ก าลงัผลิต 20 เมกะวตัต ์ทัง้นีค้าดว่าระยะที่ 1  จะเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย ์
(COD) ภายในปี 2564 และ ระยะที่ 2 และ 3 ภายในปี 2565 

 
 3.3 ความเสี่ยงในธุรกิจผลิตก๊าซจากหนิดินดาน (Shale Gas)  

 3.3.1   ความเสี่ยงจากการด าเนินการผลิตของผู้ผลิต 

 บรษิัทฯ มีความเส่ียงที่บรษิทัจะไม่สามารถผลิตก๊าซธรรมชาติไดต้ามแผน โดยอาจมีสาเหตมุาจาก
สภาพของเครื่องจักรอุปกรณ์ สภาพอากาศที่แปรปรวนรุนแรง รวมถึงสภาวะราคาขายก๊าซธรรมชาติใน
ตลาดที่ปรบัตวัลดลง ซึ่งอาจส่งผลใหผ้ลการด าเนินงานการผลิตก๊าซธรรมชาติของบรษิัทฯ มีปรมิาณต ่ากวา่
แผนงบประมาณประจ าปี ในปี 2563 บริษัทฯ ไดช้ะลอการเตรียมหลมุเพื่อการผลิต (Well Completion) ที่
ไดท้  าการขุดเจาะตามแผนบางส่วน เพื่อตอบสนองต่อสภาวะราคาขายก๊าซธรรมชาติในตลาดที่ปรบัตัว
ลดลง ส่งผลใหผ้ลการด าเนินงานการผลิตก๊าซธรรมชาติของบริษัทฯ มีปริมาณต ่ากว่าแผนงบประมาณ
ประจ าปี ทั้งนีบ้ริษัทฯ มีแผนที่จะท าการผลิตหลุมดังกล่าว เมื่อราคาขายก๊าซธรรมชาติในตลาดมีการ
ปรบัตัวสูงขึน้ เพื่อใหบ้ริษัทฯ ไดร้บัผลประโยชนจ์ากผลประกอบการของหลุมเหล่านั้นมากที่สุดในกรณีที่
ราคาขายก๊าซธรรมชาติในตลาดมีการปรบัตวัสงูขึน้  
 ทั้งนี ้บริษัทฯ ไดท้ าสัญญาซือ้ขาย (Purchase and Sale Agreement: PSA) ผ่านบริษัท  บา้นปู 
นอรท์ อเมริกา คอเปอเรชั่น จ ากัด (Banpu North America Corporation) หรือ BNAC ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ของบริษัทฯ ที่ดูแลบริหารจัดการธุรกิจก๊าซธรรมชาติ  (Shale Gas) ในสหรัฐอเมริกา เพื่อลงทุนและ
ด าเนินการผลิตในแหล่งก๊าซธรรมชาติบารเ์นตต ์(Barnett) ในรฐัเท็กซสั ท าใหบ้รษิัทฯ เป็นผูด้  าเนินการผลิต
ก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดในแหล่งก๊าซธรรมชาติบารเ์นตตจ์ากหลุมผลิตกว่า 4,200 หลุม บนพืน้ที่กว่า 
350,000 เอเคอร ์ซึ่งมีปริมาณก๊าซธรรมชาติส ารองที่พิสจูนแ์ลว้ (1P) ประมาณ 3.5 ลา้นลา้นลกูบาศกฟ์ุต
เทียบเท่า (Trillion Cubic Feet Equivalent: Tcfe) และมีก าลังการผลิตเฉล่ียประมาณ 600 ลา้นลูกบาศก์
ฟุตต่อวันเทียบเท่าก๊าซธรรมชาติ  (Million Cubic Feet Equivalent Per Day: MMcfed) เพื่อรองรับการ
เติบโตของก าลงัการผลิตดงักล่าว บรษิัทฯ ไดจ้ดัตัง้ส านกังาน ณ แหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติ เมืองทนัแคนน็อค 



หนา้ 136 

 

 

รัฐเพนซิลเวเนีย และเสริมทีมท างานที่มีความช านาญในอุตสาหกรรมน ้ามันและก๊าซธรรมชาติจาก
หินดินดาน ซึ่งนับเป็นปีที่  5 ที่บริษัทฯ ไดเ้ข้าไปเริ่มลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติในสหรัฐฯที่  แหล่งก๊าซ
ธรรมชาติมารเ์ซลลสั (Marcellus) กินพืน้ที่ทัง้ในรฐัเพนซิลเวเนีย เวสตเ์วอรจ์ิเนีย โอไฮโอฝ่ังตะวนัออก และ
ฝ่ังตะวนัตกของรฐันิวยอรก์ เมื่อรวมแหล่งก๊าซธรรมชาติทั้ง  2 แหล่งเขา้ดว้ยกัน บริษัทฯ จะมีปริมาณก๊าซ
ธรรมชาติส ารองที่พิสูจน์แลว้ (1P) ทั้งหมดประมาณ 3.6 ลา้นลา้นลูกบาศก์ฟุตเทียบเท่าก๊าซธรรมชาติ 
พรอ้มก าลงัการผลิตเฉล่ียประมาณ 700 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุต่อวนัเทียบเท่าก๊าซธรรมชาติ  

  นอกจากนี ้บรษิัทฯ ยงัส่งเสรมิการสรา้งพลงัรว่ม (Synergy) ระหว่างแหล่งก๊าซ เพิ่มมลูค่าจากการ
แลกเปล่ียนองคค์วามรูใ้นกระบวนการผลิต และเทคโนโลยี Automation และ Data Analytics เขา้มาใชใ้น
การบริหารหลมุก๊าซจ านวนมากดว้ยระบบบริหารแบบลีน (Lean Operation) จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การผลิตและลดตน้ทนุ  

 

 3.4 ความเสี่ยงในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติยบ์นหลังคา 

  3.4.1  ความเสี่ยงจากการแข่งขันในตลาด 
เนื่องจากการพัฒนาทางเทคโนโลยี ท าให้ราคาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ลดลง ส่งผลให้

ความสามารถในการเขา้สู่ธุรกิจนีไ้ดง้่ายขึน้ ท าใหเ้กิดทางเลือกหลากหลายในธุรกิจและการแข่งขันดา้น
ราคาที่ รุนแรงมากขึน้ตามล าดับ บริษัทฯ  จึงได้จัดหาอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพสูง และได้
มาตรฐานระดบัสากล รวมถึงบริการที่ครบวงจร และบริการหลงัการขายตลอด 24 ชั่วโมงทุกวนั ส่งผลใหม้ี
ความแตกต่างดา้นราคาจากคู่แข่งรายอื่นๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เห็นโอกาสการสรา้งคุณค่าใหแ้ก่ลกูคา้
และความแตกต่างในการใหบ้ริการแบบครบวงจรดว้ยการลงทุนในธุรกิจที่เป็นการต่อยอดเทคโนโลยีดา้น
พลงังานอย่างยั่งยืน ไดแ้ก่ การจดัการพลงังาน การกักเก็บพลงังาน การเพิ่มประสิทธิภาพการใชพ้ลังงาน 
เพื่อสามารถน าเสนอการใหบ้ริการแบบครบวงจรท่ีตอบโจทยค์วามตอ้งการของลกูคา้เป็นการเฉพาะแต่ละ
รายไดอ้ย่างเหมาะสม   

 นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้น าหลักกลยุทธ์ในการตอบสนองอย่างรวดเร็ว (Quick Response) มา
ประยุกตใ์ช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตอบสนองความตอ้งการของผู้บริโภครวมทั้งกฎระเบียบและ
นโยบายส่งเสริมของภาครัฐ ที่เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งได้แก่ การพัฒนาโปรแกรม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการรบัส่งขอ้มลูข่าวสารและคณุภาพในการใหบ้รกิารลกูคา้ รวมทัง้ใชเ้ป็นฐานขอ้มลูในการ
วิเคราะห ์เพื่อจดัการปัญหาเบือ้งตน้  การริเริ่มที่จะหาคู่คา้ในการพฒันา Platform ในการวิเคราะหปั์ญหา
และโอกาสทางธุรกิจแบบวิเคราะหเ์ชิงท านาย (Predictive Analytics) เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ลกูคา้ไดเ้รว็และถกูตอ้งมากขึน้ในตน้ทนุท่ีต ่าลง 

  3.4.2  ความเสี่ยงจากผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (Engineering Procurement Construction) 

เนื่องจากลกัษณะของธุรกิจตอ้งใชผู้ร้บัเหมาแบบเบ็ดเสรจ็หลายรายเพื่อเพิ่มความคล่องตวัในการ
ท างาน บรษิัทฯ มีการบรหิารความเส่ียงดงักล่าวโดยมีการจดัตัง้คณะท างานเพื่อติดตามความคืบหนา้และมี
การส่ือสารอย่างใกลช้ิด ท าใหท้ราบถึงปัญหาที่เกิดขึน้ตัง้แต่ระยะแรก รวมถึงสรา้งมาตรฐานการท างานให้
สอดคลอ้งกบันโยบายของบรษิัทฯ เพื่อใหม้ั่นใจว่าการส่งมอบงานมีคณุภาพตามมาตรฐาน 

   



หนา้ 137 

 

 

3.4.3  ความเสี่ยงจากการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย ์
 ปัจจยัหลกัที่มีผลต่อการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ไดแ้บ่งความเส่ียงออกเป็น 2 ประเภท คือ 

 1.  ความเส่ียงจากความเขม้ของแสงอาทิตยต์  ่ากว่าที่คาดการณ์ 
ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตยต์อ้งพึ่งพิงแสงอาทิตยเ์ป็นปัจจยัหลักในการผลิตไฟฟ้า  
หากแสงอาทิตยม์ีความเขม้แสงนอ้ยกว่าปกติจากการเปล่ียนแปลงของสภาวะอากาศ  หรือมีเมฆ
ปกคลมุเป็นจ านวนมาก ส่งผลใหร้ะบบไม่สามารถผลิตไฟฟ้าไดอ้ย่างเต็มที่และมีปริมาณไฟฟ้าที่
ผลิตไดล้ดลง ท าใหโ้ครงการมีรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าต ่ากว่าที่ประมาณการไว ้อย่างไรก็ตาม  
เนื่องจากประเทศไทยมีที่ตัง้อยู่ใกลก้ับเสน้ศูนยส์ูตร  จึงท าใหม้ีความเขม้ของแสงอาทิตยส์ูง โดย
บรษิัทฯ ไดต้ิดตัง้อปุกรณต์รวจวดัความเขม้ของแสงและสภาพอากาศในทกุโครงการ เพื่อน ามาเป็น
องคป์ระกอบในการออกเบบและติดตัง้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด  รวมถึงใชข้้อมูลอา้งอิงดา้น
ความเขม้ของแสงจากที่ปรกึษาทางเทคนิคที่เป็นท่ีเชื่อถือไดใ้นอตุสาหกรรม ประกอบการวิเคราะห์
และติดตามผลการเปล่ียนแปลงของสภาวะอากาศ เพื่อใหม้ั่นใจว่าพืน้ท่ีที่ติดตัง้มีความเขม้ของแสง
อยู่ในระดบัท่ีเพียงพอต่อการตดัสินใจลงทนุและการพฒันาโครงการ  

 

 2.  ความเส่ียงจากแผงเซลลแ์สงอาทิตยเ์ส่ือมสภาพเรว็กว่าก าหนด 
เนื่องจากแผงเซลลแ์สงอาทิตยเ์ป็นอปุกรณห์ลกัในการแปลงความเขม้แสงอาทิตยเ์ป็นกระแสไฟฟ้า 
หากแผงเซลลม์ีการเส่ือมสภาพเร็วกว่าปกติอาจส่งผลต่อปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตไดล้ดลงและจะ
กระทบต่อรายได้ที่ประมาณการไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ท าสัญญากับผู้รับเหมาโดยให้
ผูร้บัเหมารบัประกันประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจากระบบตามที่ไดใ้หไ้วใ้นสญัญาต่อโครงการใน
ระยะเบือ้งตน้ และบริษัทฯสามารถเรียกรอ้งใหผู้ผ้ลิตชดเชยหรือเปล่ียนแผงไดต้ลอดอายุโครงการ
เมื่อตรวจพบแผงที่เส่ือมสภาพลงกว่าที่รบัประกนั 

3.3.4  ความเสี่ยงในการเปิดด าเนินการล่าช้าจากขั้นตอนขอรับใบอนุญาต  
เนื่องจากการประกอบกิจการพลงังานไฟฟ้าแสงอาทิตยบ์นหลงัคา อยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของหน่วยงาน
ราชการที่มีหนา้ที่เก่ียวกบัใบอนุญาตต่างๆ ที่จ าเป็นส าหรบัการเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย  ์เพื่อใหโ้ครงการ
ไดร้บัใบอนญุาตตามเงื่อนไขตามระยะเวลาที่ก าหนด บรษิัทฯ ไดจ้ดัหาบคุลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญเพื่อดแูล
และติดตามใหส้ามารถปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดต่างๆที่ เก่ียวขอ้งไดอ้ย่างครบถว้น 

 

 

 3.5 ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 

 3.5.1  ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการจัดการความต่อเน่ืองทางธุรกิจ 

   บรษิัทฯ ใหค้วามส าคญักบัการบรหิารจดัการดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัตลอดห่วงโซ่อปุทานเพื่อ
ป้องกันความเส่ียงดา้นอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยในปี 2563 บริษัทฯ ยังคงเนน้เป้าหมาย 3  
Zeros ไดแ้ก่ 

- Zero Incident : ไม่มีอบุตัิการณเ์กิดขึน้ 
- Zero Repeat : ไม่มีอบุตัิการณจ์ากกรณีเดิมเกิดขึน้ซ  า้ 
- Zero Compromise : ไม่ยินยอมใหม้ีการปฏิบตัิงานท่ีขดัต่อขอ้ก าหนดกฎหมายและมาตรฐาน

ดา้นอาชีวอนามยัของบรษิัทฯ และของแต่ละประเทศที่บรษิัทฯ ด าเนินธุรกิจอยู่ 
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   เพื่อบรรลเุป้าหมาย 3 Zeros ที่ตัง้ไว ้ บริษัทฯ พฒันาระบบการบริหารจดัการ  ดา้นอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยัโดยยึดหลกัตามวฒันธรรมความปลอดภยัของบา้นป ูซึ่งครอบคลมุ การเสรมิสรา้งระบบอาชีวอนา
มยัและความปลอดภยัตามมาตรฐานสากล ISO 45001 การเพิ่มขีดความรูค้วามสามารถในการด าเนินงาน
ดา้นความปลอดภยั และ การปลกูฝังการตระหนกัรูด้า้นความปลอดภยั  อย่างต่อเนื่อง โดยประเทศต่างๆ 
ไดน้ าผลที่ไดจ้ากการประเมินระดบัวฒันธรรมความปลอดภยัในปี 2562 มาจดัท าเป็น โครงการการปรบัปรุง
ดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ในปี 2563 นี ้ประเทศออสเตรเลียไดด้  าเนินการจดัท าโครงการดา้น
ความปลอดภยัทัง้หมด 7 โครงการ ประเทศจีนไดด้  าเนินการจดัท าหวัขอ้ในการปรบัปรุงดา้นความปลอดภยั
ทั้งหมด 11 หัวข้อที่โรงไฟฟ้าหลวนนานและโรงไฟฟ้าโจวผิง และประเทศอินโดนีเซียไดจ้ัดประชุมเชิง
ปฏิบตัิการความเป็นผูน้  าดา้นความปลอดภยัที่เหมืองทรูบาอินโดและเหมืองบารนิโต  บรษิัทฯ ยงัไดท้บทวน
ผลการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและได้จัดท าแผนกลยุทธ์ วัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย 5 ปี (ปี 2564-2568) ตามแนวคิดการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน หรือ ESG  โดยไดก้ าหนดตวัชีว้ดั
น าและตวัชีว้ดัตามเพื่อเป็นกรอบในการด าเนินการดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัของบรษิัทฯ 

  ท่ามกลางวิกฤตการณ์ COVID-19 ในเกิดขึน้ในปี 2563 บริษัทฯ ได้น าแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
(Business Continuity Plan) ที่ไดถู้กออกแบบไวม้าประกาศใชง้าน   โดยแต่ละสายงานไดน้ าแผนกลยุทธ์
ความต่อเนื่องทางธุรกิจมาใชร้องรบัการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนที่ตอ้งปฏิบัติงาน ณ  ที่พักอาศัย 
(Work from home)  ซึ่งท าใหก้ิจกรรมที่ส  าคญั ต่างๆ ไดด้  าเนินตามแผนงาน  เพื่อใหส้ามารถด าเนินการไป
ไดอ้ย่างต่อเนื่อง สามารถส่งมอบผลิตภณัฑแ์ละการบรกิารท่ีมีคณุภาพใหแ้ก่ลกูคา้ ทัง้ภายนอกและภายใน 
บริษัทฯ  แต่ละประเทศได้ท าการ Activated คณะท างาน Incident Management Team (IMT) เพื่อท า
หนา้ที่จดัการและตอบโตว้ิกฤตการณ ์COVID-19  ที่เกิดขึน้ตัง้แต่เริ่มมีการระบาดจนกระทั่งปัจจบุนั บรษิัทฯ 
ไดด้  าเนินมาตรการต่างๆ โดยค านึงถึงสขุภาพและความปลอดภยัของพนกังานเป็นส่ิงส าคญั 

   บริษัทฯ มีเป้าหมายหลักในการก าหนดใหทุ้กประเทศ มีระบบ กรอบการบริหารจัดการความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจ โดยใช ้กรอบขอ้ก าหนดของ ISO 22301 เป็นแนวทางในการจดัตัง้ระบบ และในปี 2563 ที่ส  านกังาน
กรุงเทพฯ ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานการบรหิารความต่อเนื่องทางธุรกิจระดบัสากล ISO22301:2012  อย่าง
ต่อเนื่อง รวมทัง้ที่ส  านกังานบา้นป ูกรุงปักกิ่ง (Banpu Investment China) ก็ไดร้บัรองมาตรฐาน การบรหิาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจระดบัสากล ISO22301:2012/GBT/30146-2013 เป็นปีแรก 

   นอกจากการวางระบบบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ  บริษัทฯ ยังมุ่งเนน้การฝึกซอ้ม การเตรียม
ความพรอ้มตอบโตภ้ัยคุกคาม อย่างสม ่าเสมอ ในแผนระยะยาว 5 ปีบริษัทไดก้ าหนดเป้าหมายใหแ้ต่ละ
หน่วยธุรกิจท าการบ่งชี ้และท า Business Continuity Plan ส าหรบั หน่วยงานท่ีส าคญั (Critical  Business 
Functions) พรอ้มท าการฝึกซ้อมแผนระดับหน่วยงานที่ส  าคัญ และ จัดตั้ง คณะท างานแผนวิกฤตใน
ระดับประเทศ Incident Management Team  พร้อมท าการฝึกซ้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจใน
ระดบัประเทศอย่างต่อเนื่อง  

 3.5.2 ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม 

  บริษัทฯ ไดป้ฏิบัติตามมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Standard) ตามที่กฎหมาย
ก าหนด และมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล  (Effective Resource Utilization) เพื่อเป็นการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและลดผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการใช้ทรัพยากร  เช่น การ
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เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (Climate Change) การจัดการของเสียที่เกิดจากกระบวนการ (waste 
management) การใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Utilization) การใช้ทรัพยากรน า้และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (Biodiversity) เป็นตน้ 

 

การเปล่ียนแปลงสภาพทางภมูิอากาศ 
   บริษัทฯ ไดต้ิดตามและรวบรวมขอ้มูลแนวโนม้การใชพ้ลังงานและผลกระทบที่เก่ียวขอ้งกับการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งในดา้นความถ่ีและความรุนแรงเพื่อเตรียมความพรอ้มในการก าหนด
นโยบาย และการลงทนุของบรษิัทฯ อีกทัง้ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศยงัเป็นประเด็นที่
ทกุภาคส่วนใหค้วามสนใจ และคาดหวงัใหบ้รษิัทฯ สามารถควบคมุปรมิาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
กิจกรรมการด าเนินงานใหอ้ยู่ในระดบัต ่า เพื่อช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึน้ในอนาคต  ทัง้นีธุ้รกิจหลกัของ
บรษิัทฯ ประกอบดว้ย เหมืองถ่านหิน การผลิตไฟฟ้าและความรอ้น การผลิตก๊าซธรรมชาติ มีการใชพ้ลงังาน
เป็นตน้ทุนในการผลิต และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้ซึ่งบริษัทฯ ไดต้ระหนกั
ถึงผลกระทบและความส าคญัของการมีส่วนรว่มในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จึงไดก้ าหนดนโยบาย
และเป้าหมายการจดัการก๊าซเรือนกระจกตัง้แต่ปี 2553 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใชพ้ลงังาน รวมถึงการ
เลือกใชเ้ทคโนโลยีสะอาด ปัจจุบันบริษัทฯ มีเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก 5 ปี คือ ระหว่างปี 2559 – 
2563 จากปีฐานในปี 2555 ซึ่งเป็นปีที่บรษิัทฯ มีการผนวกผลการด าเนินงานจากหน่วยธุรกิจในออสเตรเลีย 
โดยก าหนดเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยการผลิตถ่านหินที่รอ้ยละ 25 และการ
ผลิตไฟฟ้าที่รอ้ยละ 15 นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดม้ีการเตรียมความพรอ้มในการก าหนดเป้าหมายระยะต่อไป
ระหว่างปี 2564 – 2568 โดยจะเริ่มบงัคบัใชต้ัง้แต่ปี 2564 เป็นตน้ไป  

การปฏิบตัิตามกฎหมายดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Compliance)  
  บริษัทฯ ให้ความส าคัญในการด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามข้อก าหนดของกฎหมายด้าน

ส่ิงแวดลอ้มที่บงัคบัใช ้และขอ้ก าหนดของมาตรฐานอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง เช่น กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการรกัษา
คุณภาพส่ิงแวดล้อม และมาตรการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ก าหนดในรายงาน
วิเคราะหผ์ลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม ในปี 2563 บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานสอดคลอ้งตามข้อก าหนด
มาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มในเกณฑ์ดีและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนีบ้ริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการจัดการ
ปัจจยัความเส่ียงที่ส  าคญัซึ่งประกอบดว้ย 

- การจัดการปัญหาการชะลา้งพังทลายของดิน โดยบริษัทฯ ยึดถือแนวทางการป้องกันการเกิดผล
กระทบเป็นล าดบัแรก โดยมีการวางแผนประเมินอตัราความลาดชนัที่เหมาะสม และท าการปลูก
พืชคลมุดินและไมย้ืนตน้บรเิวณขอบบ่อเหมืองเพื่อเป็นการช่วยยึดหนา้ดิน 

- การจดัการน า้ บรษิัทฯ ไดม้ีการติดตามคณุภาพน า้ที่ปล่อยออกสู่ส่ิงแวดลอ้มอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้
มั่นใจว่าคุณภาพน า้ที่ปล่อยออกไปเป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมายในแต่ละประเทศที่บริษัทฯ  
ด าเนินกิจการ นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดม้ีการประเมินว่าพืน้ที่ตัง้ของหน่วยธุรกิจอยู่ในพืน้ที่ที่มีความ
เส่ียงขาดแคลนน า้  (water stressed area) ภายใตฐ้านขอ้มูล Aqueduct Water Risk Atlas ของ 
World Resources Institute อย่างต่อเนื่อง เพื่อพฒันาแผนและแนวทางการป้องกันผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มและชุมชนในพืน้ที่การด าเนินงาน ตลอดจนสรา้งความร่วมมือกับชุมชนในการบริหาร
จดัการความเส่ียงดงักล่าว  



หนา้ 140 

 

 

- บริษัทฯ จัดท ามาตรการป้องกันและแก้ไขการเกิดน า้ที่เป็นกรดจากการท าเหมือง  (Acid Mine 
Drainage) โดยเนน้การจัดการตัง้แต่ขั้นตอนการส ารวจ  การวางแผนผลิต การจัดการพืน้ที่จนถึง
การฟ้ืนฟูสภาพของพืน้ที่ภายหลังเสร็จสิน้กิจกรรมการผลิต  (Mine Rehabilitation) โดยมีการใช้
หลายเทคโนโลยีร่วมกันในการป้องกันแหล่งก าเนิดและบ าบัดน า้เป็นกรดควบคู่กันไป โดยมีการ
สรา้งบงึประดิษฐ์ (Wetland) ที่เหมืองโจ-รง่ ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นการใชพ้ืชทอ้งถิ่นในการชว่ย
ลดความเป็นกรดและโลหะหนักที่เกิดขึน้ในน า้จากการท าเหมือง และมีการตรวจวัดคุณภาพน า้
อย่างสม ่าเสมอก่อนปล่อยสู่แหล่งน า้ธรรมชาติ เพื่อใหม้ั่นใจว่าจะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มนอ้ย
ที่สดุ บงึประดิษฐ์ดงักล่าวนอกจากจะช่วยเรื่องลดผลกระทบดา้นคณุภาพน า้แลว้ ยงัช่วยเพิ่มพืน้ที่สี
เขียว เป็นที่อยู่อาศยัของนกและแมลง ซึ่งเป็นการช่วยใหร้ะบบนิเวศฟ้ืนคืนกลบัในพืน้ที่ไดอ้ีกดว้ย  
ทั้งนี ้บริษัทฯ ไดข้ยายการด าเนินงานดังกล่าวไปยังเหมืองอินโดมินโค เพื่อลดปัญหาน า้เป็นกรด
จากการท าเหมืองในพืน้ท่ีอีกดว้ย  

- การจดัการคณุภาพน า้หล่อเย็นที่ใชใ้นโรงไฟฟ้า โดยบรษิัทฯ ใชร้ะบบน า้หล่อเย็นกึ่งปิด เพื่อลดการ
แลกเปล่ียนน า้กบัส่ิงแวดลอ้มภายนอกและน า้ที่จะปล่อยออกสู่ภายนอกเพื่อลดการใชท้รพัยากรน า้ 
มีการออกแบบทางน า้โดยเพิ่มระยะทางใหส้ัมผสัอากาศนานที่สุด เพื่อลดอุณหภูมิน า้ที่จะปล่อย
ออกสู่ภายนอกใหอ้ยู่ในระดบัท่ีกฎหมายก าหนด 

- การจดัการคุณภาพอากาศเสียที่ปล่อยออกจากโรงไฟฟ้าสู่บรรยากาศ  โดยบริษัทฯ ก าหนดดชันีชี ้
วดัคณุภาพอากาศหลกั ไดแ้ก่ ซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์ไนโตรเจนออกไซด ์และฝุ่ นขนาดเล็ก ซึ่งบรษิัทฯ 
น าเอาเทคโนโลยีต่าง  ๆ  เขา้มาประยกุตใ์ชก้บัโรงไฟฟ้าทัง้ที่อยู่ในไทย ลาว และจีน เช่น เทคโนโลยี
หวัเผาลดไนโตรเจนออกไซด  ์(Low NOx Burner) การใชห้มอ้ไอน า้เผาไหมแ้บบฟลอูิไดซเ์บดหมนุ
วน (Circulating Fluidized Bed: CFB) เพื่อลดซลัเฟอรไ์ดออกไซดแ์ละไนโตรเจนออกไซดข์ณะเผา
ไหม้ การก าจัดฝุ่ นละอองเถ้าลอย  (Fly-ash) โดยการใช้เครื่องดักจับฝุ่ นแบบใช้ไฟฟ้าสถิต 
(Electrostatic Precipitator: ESP) และการใช้เทคโนโลยีดักจับซัลเฟอรไ์ดออกไซด์ (Flue Gas 
Desulfurization: FGD) แบบกึ่งแหง้ (Semi-dry) และแบบเปียก การก าจดัก๊าซไนโตรเจนออกไซด์
ด้วยวิ ธี  Selective Non - Catalytic Reduction (SNCR) และ  Selective Catalytic Reduction 
(SCR) รวมทั้งมีระบบการตรวจวัดแบบต่อเนื่อง  (Continuous Emission Monitoring System : 
CEMS) ทัง้ที่ปากปล่องและชมุชนรอบโรงไฟฟ้า เพื่อใหแ้น่ใจว่าค่าดชันีคณุภาพอากาศเป็นไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายก าหนด โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าที่จีน บริษัทฯ ไดด้  าเนินการปรบัปรุงระบบบ าบดั
อากาศที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึน้  สอดคลอ้งกับมาตรฐานคุณภาพอากาศที่มีความ
เขม้งวดขึน้อย่างมาก เพื่อปรบัปรุงคณุภาพอากาศในเมืองใหญ่  

- การจัดการฝุ่ นละอองที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ จากการท าเหมือง เช่น การขุดขนดินและถ่านหิน 
การปรับปรุงคุณภาพของถ่านหิน และการขนส่งถ่านหิน บริษัทฯ ใช้มาตรการหลากหลาย เพื่อ
มุ่งเนน้การจดัการอย่างเหมาะสมส าหรบัแต่ละพืน้ที่ปฏิบตัิการ เช่น การปลกูตน้ไมส้รา้งแนวกันลม
ในพืน้ที่ที่มีกิจกรรมที่อาจมีความเส่ียงในการเกิดฝุ่ น การจ ากัดความเร็วของรถที่วิ่งในพืน้ที่เหมือง
เพื่อลดปริมาณฝุ่ นละอองและความปลอดภัยในการท างาน การหมั่นพรมน า้บนถนน และการ
สเปรยน์ า้รอบกองถ่านหิน การใชผ้า้ใบคลมุกองถ่านและรถบรรทกุขนส่ง เป็นตน้ นอกจากนีบ้รษิทัฯ 
ยังตรวจวัดปริมาณฝุ่ นในบริเวณพืน้ที่คลังถ่านหิน และบริเวณชุมชนข้างเคียงอย่างสม ่าเสมอ 
เพื่อใหแ้น่ใจว่าสามารถควบคมุฝุ่ นละอองที่เกิดขึน้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
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- การจดัการของเสียอนัตราย โดยบรษิัทฯ มีมาตรการในการคดัแยกและการก าจดัขยะประเภทตา่งๆ 
อย่างเหมาะสม เพื่อใหแ้น่ใจว่าขยะเหล่านัน้จะไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  โดยเฉพาะ
ของเสียอนัตรายซึ่งมีการก าจดัที่ถูกตอ้ง สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของกฎหมายในแต่ละทอ้งถิ่น ใน
บางกรณีบริษัทฯ สามารถขายของเสีย เช่น น า้มันเครื่องที่ใชแ้ลว้ แบตเตอรี่รถยนต  ์เถา้ลอย (Fly 
Ash) เป็นตน้ ใหก้ับผูร้บัซือ้ที่ไดร้บัการอนญุาตจากทางราชการเพื่อน าไปรีไซเคิลต่อไป ส าหรบัเถา้
ลอยที่เกิดจากการเผาไหม้ถ่านหินเพื่อการผลิตไฟฟ้า  บริษัทฯ ได้ขายให้กับผู้รับซือ้เพื่อน าไป
ประกอบการท าวสัดุก่อสรา้ง รวมถึงมีการแยกขนาดของเถา้ เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของ
ตลาดและสามารถเพิ่มราคาจ าหน่ายได ้

 
การใชท้รพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Resource Utilization) 
การใชท้รพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพเป็นส่วนส าคญัในการช่วยรกัษาส่ิงแวดลอ้มและลดตน้ทุนการผลิต 
โดยบรษิัทฯ มุ่งเนน้การบรหิารจดัการการใชท้รพัยากรใน 4 ประเด็นหลกั ไดแ้ก่ 

1. การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมในการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก จึงไดด้  าเนินโครงการอนุรกัษ์พลงังานและศกึษาความเป็นไปไดใ้นการใชพ้ลงังานทดแทน
อื่น ๆ แทนน า้มันดีเซล รวมถึงมองหาโอกาสในการลงทุนในพลังงานทางเลือกอื่น นอกจากนีบ้ริษัทฯ  ได้
เปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อสาธารณะผ่าน  Dow Jones Sustainability Index (DJSI), 
Carbon Disclosure Project (CDP) และรายงานการพฒันาที่ยั่งยืนเป็นประจ าทกุปี 

2. การลดการใชเ้ชือ้เพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน า้ ดว้ยการน าเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า
ที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (High Efficiency, Low Emissions: HELE) มาใช้ใน
โครงการโรงไฟฟ้าซานซีลู่กวง (Shanxi Lu Guang) ในสาธารณรฐัประชาชนจีน นอกจากนีย้งัมีการปรบัปรุง
สภาพเครื่องจกัรในโรงไฟฟ้าอื่น ๆ และมีการน าก๊าซเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตเหล็กของลกูคา้ซึ่งเดิม
ตอ้งปล่อยออกและก่อใหเ้กิดมลพิษทางอากาศมาเป็นเชือ้เพลิงผลิตไฟฟ้าทดแทนการใชถ้่านหินที่โรงไฟฟ้า
พลงังานความรอ้นรว่มโจวผิง (Zouping) 

3. การใชป้ระโยชนท์ี่ดินและความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)   บรษิัทฯ ไดต้ระหนกัถึง
ความส าคัญของการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ  ดว้ยการวางแผนการท า
เหมืองอย่างรอบคอบ เพื่อลดการเกิดผลกระทบต่อสภาพทางภมูิศาสตร ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และ
ระบบนิเวศ โดยก าหนดใหม้ีการวางแผนการฟ้ืนฟูสภาพเหมือง (Mine Closure Plan) ตัง้แต่เริ่มโครงการ 
นอกจากนีเ้พื่อใหม้ั่นใจว่าบริษัทฯ มีการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเหมาะสม บริษัท PT. 
Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในอินโดนีเซีย ไดร้่วมมือกับสวนพฤกษศาสตร์
เปอร์โวดาดี (Purwodadi Botanical Garden) ริเริ่มโครงการศึกษาและอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพในพืน้ที่เหมืองบารินโต (Bharinto) ที่ตัง้อยู่บนเกาะกาลิมันตัน ในอินโดนีเซีย ตัง้แต่ปี 2553 และ
ต่อมาในปี 2555 และ 2556 บริษัทฯ ไดข้ยายขอบเขตของงานมายงัพืน้ที่เหมืองอินโดมินโค (Indominco) 
ซึ่งมีความกา้วหนา้ในการศกึษาความหลากหลายทางชีวภาพ และขยายการส ารวจพืน้ที่เพิ่มเติมจากที่เคย
ท าไวก้่อนหนา้ เพื่อน าขอ้มูลมาใชป้ระโยชนใ์นการท าแบบจ าลองของการฟ้ืนฟูสภาพพืน้ที่และคืนความ
หลากหลายทางชีวภาพในอนาคต ในปี 2560 บริษัทฯ ไดป้ระกาศนโยบายที่เก่ียวขอ้งกบัความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (Biodiversity Policy) โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวก  (Net Positive Impact) 
ภายหลงัที่ด  าเนินการปิดเหมืองในทุกพืน้ที่ของบริษัทฯ ในปี 2563 บริษัทฯ มีการประเมินมลูค่าดา้นความ
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หลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Value) ของพืน้ที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสงูส าหรบัเหมือง
ในอินโดนีเซีย ประกอบดว้ย เหมืองบารนิโต (Bharinto) และเหมืองอินโดมินโค (Indominco)  และเหมืองใต้
ดินในประเทศออสเตรเลีย ประกอบดว้ยเหมืองแอรล่ี์ เหมืองสปริงเวล เหมืองคลาเรนซ ์เหมืองแมนดาลอง 
และเหมืองไมยูนา โดยบริษัทฯ มีแผนในการประเมินมลูค่าดา้นความหลากหลายทางชีวภาพทุกปี เพื่อใช้
เป็นขอ้มลูในการวางแผนการฟ้ืนฟพูืน้ท่ีใหเ้กิดผลกระทบดา้นความหลากหลายทางชีวภาพนอ้ยที่สดุ  

4. การใชท้รพัยากรน า้ บรษิัทฯ ใหค้วามส าคญักบัการอนรุกัษ์ทรพัยากรน า้ โดยมีโครงการลดการ
ใช้น ้าในกระบวนการผลิต การน ากลับมาใช้ใหม่ การจ าแนกน ้าผิวดินมิให้ปะปนกับน ้าเสีย เป็นต้น 
นอกจากนีน้  า้จากการท าเหมืองใตด้ินที่ผ่านการบ าบดัแลว้ ยงัสามารถใชป้ระโยชนใ์นชุมชนไดอ้ีกทางหน่ึง
ดว้ย และเพื่อใหก้ารจดัการทรพัยากรน า้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ บริษัทฯ ไดป้ระกาศนโยบายการจดัการ
น า้ (Water Policy) เพื่อก าหนดขอบเขตและเป้าหมายการจดัการน า้ของบริษัทฯ รวมไปถึงรูปแบบการเก็บ
และการรายงานขอ้มลูเก่ียวกับการใชน้ า้  โดยในปี 2563 บริษัทฯ ไดม้ีการจดัท าแผนผงัการใชน้ า้  (Water 
Flow Diagram) ของทุกหน่วยธุรกิจเพื่อน ามาใชว้างแผนในการบริหารจดัการน า้ใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งขึน้  
ตลอดจนความถกูตอ้งและสมบรูณข์องขอ้มลูที่บรษิัทฯ เปิดเผยต่อผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียอีกดว้ย 

 
3.6) ความเสี่ยงจากผลกระทบด้านสังคมและชุมชน 

บริษัทฯ เชื่อว่า “อุตสาหกรรมที่ดีจะตอ้งพฒันาควบคู่ไปกบัการพฒันาสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม” ดงันัน้ นอกจากการ
ใหค้วามส าคญักับมาตรการการป้องกันและลดผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจที่อาจจะเกิดขึน้ต่อชมุชนและสงัคม  เช่น 
ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม และผลกระทบดา้นความปลอดภยัแลว้     บริษัทฯ ยงัจดัใหม้ีการด าเนินงานดา้นการพฒันา
ชุมชนในทุกพืน้ที่ที่ด  าเนินธุรกิจ โดยมุ่งเนน้ “กระบวนการสรา้งการมีส่วนร่วม” ระหว่างผูม้ีส่วนไดเ้สียในการด าเนินงาน 
ไดแ้ก่ ชุมชน องคก์รภาครฐั และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวขอ้ง การด าเนินงานดา้นการพฒันาชุมชน มีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อ
พฒันาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของคนในชุมชน มุ่งไปสู่ความเขม้แข็งและสามารถพึ่งพาตนเองไดอ้ย่างยั่งยืนใน
ระยะยาว รวมถึงสรา้งการยอมรบัจากชมุชนเสมือนบรษิัทฯ เป็นสมาชิกคนหน่ึง 

ทัง้นี ้เพื่อใหก้ารด าเนินการพฒันาชมุชนในทกุพืน้ท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนั บรษิัทฯ ไดก้ าหนดนโยบายการพฒันา
ชุมชนและมาตรฐานการบริหารจดัการ พรอ้มทัง้น าขอ้ก าหนดของรฐับาลทอ้งถิ่นประกอบกับแนวปฏิบตัิในระดบัสากล 
เช่น เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) มาเป็นกลยุทธ์และเป้าหมายการ
ด าเนินกิจกรรมการพฒันาชุมชนใน 6 ดา้นหลกั โดยด าเนินการภายใตค้วามร่วมมือระหว่างบริษัทฯ ชุมชน และภาครฐั 
นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังน ากรอบการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment: SROI) มาใช้
ประเมินผลกระทบทางสังคมที่ เกิดขึน้จากการด าเนินโครงการ เพื่อปรบัปรุงการด าเนินงานใหม้ีประสิทธิผลสูงสุด ซึ่ง
สอดคลอ้งกบันโยบายดา้นความยั่งยืนของบรษิัทฯ  

บรษิัทฯ ไดด้  าเนินมาตรการพฒันาชมุชน เพื่อบรหิารจดัการความเส่ียงดา้นสงัคมและชมุชน ดงัต่อไปนี ้ 
- มีมาตรฐานการปฏิบัติงานดา้นพัฒนาชุมชน  (Standard Practice Manual: Community Engagement) ที่

ครอบคลุมแนวทางการพฒันาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน การลดความเส่ียงจากผลกระทบต่อสังคมและ
ชุมชน ซึ่งท าใหผู้ป้ฏิบตัิงานดา้นพฒันาชมุชน มีแนวทางการปฏิบตัิที่ชดัเจน และเป็นมาตรฐานเดียวกนัในทกุ
พืน้ที่ท  างาน นอกจากนี ้ไดม้ีการทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นระยะ  เพื่อให้มีความทันสมัย และ
เหมาะสมกบัสภาวะต่าง ๆ ที่เปล่ียนไป  

- การมีมาตรการบริหารจัดการข้อร้องเรียนจากชุมชนและผู้มี ส่วนได้เ สีย (Community Complaint 
Management System) ซึ่งสามารถบริหารจัดการความเส่ียงที่จะเกิดขึน้ได้อย่างเป็นระบบ รวมถึงการมี



หนา้ 143 

 

 

มาตรการเรื่อง Rights Violations of Indigenous People เพื่อใหห้น่วยธุรกิจที่ตัง้อยู่ใกลช้นกลุ่มนอ้ยสามารถ
ท างานและอยู่รว่มกนัไดอ้ย่างเป็นปกติสขุ 

- จดัใหม้ีพนกังานของบริษัทฯ ที่รบัผิดชอบงานดา้นพฒันาชุมชน (Community Development Officer: CDO) 
เขา้ไปท างานในแต่ละพืน้ที่อย่างเพียงพอ ท าใหส้ามารถท างานเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตร่วมกบัชมุชนไดอ้ย่าง
ใกลช้ิด อีกทัง้พนกังานเหล่านีย้งัเป็นกลไกหลกัในการส่ือสารระหว่างบรษิัทฯ กบัชมุชน เพื่อสรา้งความเขา้ใจที่
ถกูตอ้งระหว่างกนั สามารถเห็นสญัญาณ หรือเหตกุารณท์ี่จะเกิดผลกระทบไดต้ัง้แต่ตน้ ท าใหส้ามารถหาแนว
ทางการแกไ้ขหรือมาตรการลดผลกระทบนัน้ไดอ้ย่างทนัท่วงที  

- การท างานกบัชุมชนดว้ยกระบวนการการมีส่วนร่วม โดยบริษัทฯ ใหค้วามส าคญักับการมีส่วนร่วมของชมุชน 
ตัง้แต่การจัดท าแผนพัฒนาหมู่บา้น เพื่อใหไ้ดโ้ครงการที่เหมาะสม ตรงตามความตอ้งการของชุมชน และ
สอดคลอ้งกับแผนการพฒันาของภาครฐั โดยบริษัทฯ ไดร้่วมกับชุมชนตัง้คณะกรรมการที่ปรกึษาการพฒันา
ชุมชน (Community Consultative Committee: CCC) ที่ประกอบดว้ยตัวแทนจากชุมชน รัฐบาลในทอ้งถิ่น 
และบริษัทฯ เพื่อร่วมกันวางแผนด าเนินงานแต่ละโครงการ ติดตามความกา้วหนา้ และร่วมกันแกไ้ขปัญหา
อุปสรรคต่าง ๆ เพื่อประโยชนส์งูสดุของสงัคมส่วนรวม ส่งผลใหค้วามเป็นอยู่ของคนในชมุชนทอ้งถิ่นดีขึน้ ทัง้
ยงัเป็นช่องทางในการป้องกนัหรือลดความเส่ียงต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึน้ 

- การด าเนินงานโครงการพฒันาคุณภาพชีวิตที่มุ่งสนองตอบความตอ้งการของชุมชนแต่ละแห่ง  โดยโครงการ
เหล่านีม้าจากการคิดร่วมกันกับชุมชน ควบคู่ไปกับการพัฒนาขีดความสามารถของชุมชน เพื่อน าไปสู่การ
พฒันาชมุชนใหพ้ึ่งพาตนเองไดอ้ย่างยั่งยืน โครงการพฒันาคณุภาพชีวิตที่บรษิัทฯ ใหก้ารสนบัสนนุมีทัง้หมด 6 
ดา้น ประกอบดว้ย 1) การพฒันาเศรษฐกิจและสรา้งรายได้ 2) การพฒันาดา้นการศึกษา 3) การพฒันาดา้น
สาธารณูปโภคพืน้ฐาน 4) การพัฒนาสขุอนามยัและสาธารณสุขมลูฐาน 5) การอนุรกัษ์ส่ิงแวดลอ้ม และ 6) 
การส่งเสริมดา้นสงัคม วฒันธรรม และความสมัพนัธก์บัชุมชน ซึ่งท าใหป้ระชาชนรอบหน่วยธุรกิจของบรษิัทฯ 
มีคณุภาพชีวิตที่ดีขึน้ เกิดความพึงพอใจและมีความสมัพนัธท์ี่ดีกบับรษิัทฯ  

- การท างานร่วมกันอย่างใกลช้ิดกับฝ่ายอื่นๆ ในบริษัทฯ เพื่อร่วมกันวางแผน ติดตาม และประเมินผล รวมถึง
ร่วมกันป้องกันและแก้ไข เพื่อลดความเส่ียงต่อชุมชนและสังคมที่อาจเกิดจากการด าเนินงานของบริษัทฯ  
โดยเฉพาะฝ่ายที่ดแูลดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นความปลอดภยั และดา้นขนส่งผลิตภณัฑ ์ 

- ฝ่ายพัฒนาชุมชนสามารถเป็นช่องทางการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างบริษัทฯ  กับชุมชน และ
หน่วยงานภายนอกที่เก่ียวขอ้ง เช่น องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ภาครฐั ส่ือมวลชน ท าใหท้ราบถึงผลกระทบ
ต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ไดร้วดเรว็ และสามารถประสานงานกบัฝ่ายอื่น ๆ ในบรษิัทฯ เพื่อแกไ้ขปัญหาไดท้นัท่วงที 

- การร่วมมือกับผู้รับ เหมาในการท างานด้านพัฒนาชุมชน  (Contractor Cooperation in Community 
Development Work) ในอินโดนีเซีย ผูร้บัเหมารายหลกัของบรษิัทฯ หลายรายมีการท างานพฒันาชมุชนควบคู่
ไปดว้ย บริษัทฯ จึงไดม้ีการประสานความร่วมมือเพื่อด าเนินโครงการพฒันาชมุชนร่วมกนั  ตัง้แต่การวางแผน 
การจัดสรรงบประมาณ การจัดสรรบุคลากร การแลกเปล่ียนความรู  ้ประสบการณ์ และข้อมูลข่าวสาร ซึ่ง
สามารถท าใหก้ารด าเนินโครงการพฒันาชมุชนมีประสิทธิภาพมากขึน้ ครอบคลมุผูไ้ดร้บัประโยชนแ์ละลดการ
ซ า้ซอ้นของการบรหิารจดัการโครงการพฒันาสงัคมในพืน้ท่ี 

- การติดตามงานของผูบ้ริหารแต่ละระดบั โดยผูบ้ริหารของบริษัทฯ ไดต้ิดตามงานอย่างใกลช้ิด รวมถึงเขา้ไป
เยี่ยมชมการด าเนินงานในชมุชนอย่างสม ่าเสมอ ซึ่งนอกจากไดเ้ห็นความกา้วหนา้ของโครงการต่าง ๆ ในพืน้ท่ี
จริง ไดพ้บกับผูน้  าและประชาชนในชุมชนแลว้ ยงัไดใ้หค้  าแนะน าเพื่อพฒันางานใหเ้กิดประสิทธิผลมากยิ่งขึน้
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อีกดว้ย เพื่อใหม้ั่นใจว่าบรษิัทฯ มีการด าเนินงานที่รดักุม มีแผนการท างานและการบริหารความเส่ียงที่ชดัเจน 
ไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ทัง้ยงัสรา้งประโยชนแ์ละความพึงพอใจใหก้บัชมุชนและสงัคมไดเ้ป็นอย่างดี 

- การส ารวจความพึงพอใจของชุมชนที่มีต่อโครงการพฒันาคุณภาพชีวิต  (Community Satisfaction Survey) 
ในส่วนงานพฒันาชมุชนของบริษัทฯ ที่อินโดนีเซีย ไดจ้ดัท าการส ารวจทุก ๆ ปี ท าใหบ้ริษัทฯ ไดท้ราบประเด็น
ความพึงพอใจ ประเด็นขอ้กงัวลของชมุชน และแนวโนม้ความเส่ียง  ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึน้รวมถึงขอ้เสนอแนะ
จากชุมชนและผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยบริษัทฯ ไดน้ าผลที่ไดจ้ากการส ารวจ มาปรบัปรุงการด าเนินงาน เพื่อใหเ้กิด
ประโยชนแ์ละความพึงพอใจของชมุชน 

- น าระบบการสอบทานคุณภาพ (Quality Assurance Review) โดยพนกังานที่ไม่เก่ียวขอ้งกับงานการพฒันา
ชมุชน มาด าเนินการตรวจสอบการด าเนินงานดา้นการพฒันาชมุชน เพื่อความโปรง่ใสและมีประสิทธิผลสงูสดุ 

- น ากรอบการประเมินผลตอบแทนทางสงัคม (Social Return on Investment: SROI) มาใชป้ระเมินผลกระทบ

ทางสงัคมที่เกิดขึน้จากการด าเนินกิจกรรมพฒันาชมุชน เพื่อปรบัปรุงการด าเนินงานใหม้ีประสิทธิผลสงูสดุ ลด

ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้ และน าไปสู่การพฒันาสงัคมและชมุชนอย่างยั่งยืนต่อไป 

 

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

4.1 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  
บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เก่ียวข้องทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ เพื่อใหก้ารด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี สามารถเชื่อถือได ้มีความ
โปร่งใสและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ดว้ยตระหนกัถึงผลกระทบต่อการด าเนินงานและชื่อเสียงของบริษัทฯ หากมีการฝ่าฝืน 
โดยทั่วไปความเส่ียงดา้นการปฏิบตัิตามกฎหมายเกิดไดจ้ากหลายปัจจยั อาทิ ความซบัซอ้นของบทบญัญัติตามกฎหมาย 
การเปล่ียนแปลงกฎหมายบ่อยครัง้ ความเขา้ใจที่คลาดเคลื่อนเก่ียวกบัวิธีปฏิบตัิ หรือแมก้ระทั่งภาษาต่างประเทศที่ใชใ้น
การออกกฎหมาย ซึ่งอาจน าไปสู่การปฏิบตัิตามกฎหมายที่ไม่ถกูตอ้ง และส่งผลกระทบต่อบรษิัทฯ ทัง้ในดา้นการเงินและ
การด าเนินงาน เช่น ถูกลงโทษปรบั ถูกพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตในการประกอบกิจการ รวมถึงอาจส่งผลต่อชื่อเสียง
และภาพลกัษณข์องบริษัท ดงันัน้ บริษัทฯ จึงใหค้วามส าคญักับการบริหารความเส่ียงดา้นการปฏิบตัิตามกฎหมาย โดย
ก าหนดใหฝ่้าย Compliance เป็นหน่วยงานกลางในการก ากับดูลการปฏิบัติตามกฎหมายของหน่วยงานต่างๆ ในกลุ่ม
บริษัทฯ เพื่อสรา้งความมั่นใจใหก้ับผูถื้อหุน้ คณะกรรมการผูบ้ริหารและพนักงานว่าบริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายที่
เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี ้บริษัทฯ มีการติดตามร่างสถานะของกฎหมายที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่าง
สม ่าเสมอ เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมายใหม่ที่จะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคตดว้ย 

 
 4.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑแ์ละนโยบายในประเทศทีบ่ริษัทฯ ลงทุน 

 เนื่องจากบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจส่วนใหญ่อยู่ในต่างประเทศ ท าให้ตอ้งเผชิญกับความเส่ียงในการเปล่ียนแปลง
กฎระเบียบและนโยบายภายในของแต่ละประเทศนั้น ๆ บริษัทฯ จึงใหค้วามส าคญัและมุ่งมั่นที่จะพัฒนากระบวนการ 
รวมทัง้เครื่องมือต่างๆ ในการบรหิารความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑแ์ละนโยบายในทกุประเทศที่บรษิัทฯ ลงทนุ
เพื่อให้สามารถบริหารจัดการกับความเส่ียงทางกฎหมายที่อาจเกิดขึน้  โดยก าหนดให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบในแต่ละ
ประเทศติดตามการเปล่ียนแปลงดา้นกฎระเบียบและนโยบายภายในของแต่ละประเทศอย่างใกลช้ิด โดยหน่วยงานก ากบั
ดูแลการปฏิบัติงานตามกฏหมาย  (Compliance) น าแอปพลิเคชัน Law In-hand มาใช้ในการติดตามและรายงาน
กฎหมายที่เปล่ียนแปลง รวมถึงร่วมกับหน่วยงานบริหารความเส่ียงกิจการ  (Enterprise Risk Management) ในการ
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พฒันา Compliance Risk Management (C-RiM) Mobile Application เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารความเส่ียง
จากการเปล่ียนแปลงดงักล่าว  นอกจากนี ้บรษิัทฯ ไดต้ิดตามและประสานงานกบัหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน 
ชุมชน และผูม้ีส่วนไดเ้สีย  เพื่อรบัทราบถึงการเปล่ียนแปลงของกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายต่าง ๆ รวมถึงว่าจา้ง
บริษัทที่ปรึกษาดา้นกฎหมายทอ้งถิ่น เพื่อช่วยเหลือในการตีความและหาแนวทางปฏิบัติเพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไป
อย่างถกูตอ้ง 

โดยในรอบปีที่ผ่านมามีการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบและนโยบายภายในแต่ละประเทศอย่างเป็นสาระส าคญัและมี
ผลกระทบที่บรษิัทฯ มีการบรหิารความเส่ียงดงัต่อไปนี ้

 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 

o วนัที่ 22 ธันวาคม 2559 รฐับาลจีนประกาศแผนจดัการมลพิษในปี 2561-2563 (Fight for Blue Sky) เพื่อ
ควบคุมและลดมลพิษใน 82 เมืองในประเทศ ส่งผลใหม้ณฑลปักกิ่ง เทียนจิน เหอเป่ย และซานตง ตอ้งลด
ปรมิาณการใชถ้่านหินลงรอ้ยละ 10 และลดลงรอ้ยละ 5 ในพืน้ท่ีสามเหล่ียมปากแม่น า้แยงซีตัง้แต่ปี 2559-
2563 รวมถึงก าหนดใหโ้รงไฟฟ้าถ่านหินที่มีอตัราการใชเ้ชือ้เพลิง 65 ตนัต่อชั่วโมงหรือสงูกว่า ตอ้งลดอตัรา
การใชพ้ลงังานและปรบัปรุงประสิทธิภาพของระบบการผลิต ซึ่งบริษัทฯ ไดท้บทวนทิศทางและกลยุทธก์าร
ด าเนินธุรกิจในจีนใหส้อดคลอ้งกับกฎหมายดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอ โดยปรบัปรุงระบบการผลิตและการ
ขนส่งทางรถบรรทกุใหม้ีประสิทธิภาพมากขึน้ใหไ้ดต้ามมาตรฐานการปล่อยมลภาวะทางอากาศ และศกึษา
การลงทนุในธุรกิจพลงังานสะอาด เช่น ก๊าซธรรมชาติ เป็นตน้ 

o รฐับาลจีนเริ่มปฏิรูประบบการไฟฟ้าตัง้แต่ปี 2558 เพื่อลดการผกูขาด เพิ่มการแข่งขนั ช่วยลดตน้ทนุใหต้  ่าลง
ในคุณภาพที่ดีขึน้ และราคาไฟฟ้ามีการปรบัลดลง โดยในเดือนกันยายน 2562 รฐับาลจีนไดป้ระกาศใช้
นโยบายปฏิรูปราคาจ่ายไฟส าหรบัโรงไฟฟ้าถ่านหิน จากราคาซือ้ขายไฟฟ้าคงที่ตามราคาถ่านหินอา้งอิง 
(On-grid Tariff) เป็นราคาซือ้ขายไฟฟ้าลอยตวั (Basic-tariff-plus-floating Mechanism) โดยอตัราลอยตวั
ดงักล่าวจะอา้งอิงราคาถ่านหินอา้งอิงในช่วงระหว่างมากกว่าราคาถ่านหินอา้งอิงรอ้ยละ 10 หรือนอ้ยกว่า
ราคาถ่านหินอา้งอิงรอ้ยละ 15 อย่างไรก็ตาม อตัราลอยตวัที่มากกว่าราคาถ่านหินอา้งอิงจะยงัไม่บงัคบัใช้
ในปี 2562 โดยนโยบายบังคับใชต้ัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ทั้งนี ้บริษัทฯ ไดต้ิดตามนโยบายดังกล่าว
อย่างใกลช้ิด เพื่อประเมินผลกระทบ และปรบักลยทุธใ์นการเติบโตในจีนอย่างเหมาะสม 

 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

o วันที่ 5 มกราคม 2561 กระทรวงพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติประกาศกฎหมายฉบับที่ 23K/2018 
เก่ียวกับเงื่อนไขแผนการขายถ่านหินในตลาดอินโดนีเซีย (Domestic Market Obligation: DMO) ในปี 
2562 โดยก าหนดให้บริษัทผู้ผลิตถ่านหินตอ้งขายถ่านหินอย่างน้อยรอ้ยละ  25 ของประมาณการและ
แผนการผลิตตามใบอนุญาต Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) โดยมีบทลงโทษส าหรับ
บริษัทที่ไม่ปฏิบัติตาม คือ ลดปริมาณการผลิตในการขอใบอนุญาต RKAB ปีถัดมา รวมถึงลดโควตาการ
ส่งออก ซึ่งบริษัทฯ ไดป้ฏิบตัิตามกฎหมายดงักล่าวโดยขายถ่านหินในประเทศเพิ่มมากขึน้ รวมถึงซือ้โควตา
จากบรษิัทผูผ้ลิตถ่านหินท่ีขายในประเทศเกินโควตา DMO 



หนา้ 146 

 

 

o ในเดือนสิงหาคม 2562 กระทรวงพลังงานและทรพัยากรธรรมชาติประกาศกฎหมายฉบับที่ 205K/2019 
เก่ียวกับระเบียบปฏิบตัิในการตรวจสอบขอ้มลูทางเทคนิคของการขนส่งและขายถ่านหิน โดยเริ่มน าระบบ
ออนไลนม์าใช้ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามขอ้ก าหนดต่าง ๆ ของผูถื้อใบอนุญาต โดยขอ้มลูการ
ผลิตและการขายจะตอ้งสอดคลอ้งกับใบอนุญาต RKAB ที่ไดร้ับ ทั้งนี ้บริษัทฯ ไดป้ฏิบัติตามกฎหมาย
ดงักล่าวและมีการปรบัปรุงระเบียบปฏิบตัิงานภายในองคก์รใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายที่เปล่ียนแปลงไป 

o ในเดือนพฤศจิกายน 2563 สภาผูแ้ทนประชาชนแห่งสาธารณรฐัอินโดนีเซียออกกฏหมายว่าดว้ยการสรา้ง
งานฉบับที่ 11 (Law Number 11 of 2020 on Job Creation (Omnibus Law)) โดยมีจุดประสงคเ์พื่อเปิด
ประเทศตอ้นรับอุตสาหกรรมที่ตอ้งใช้แรงงาน ซึ่งช่วยกระตุน้การจ้างงานและเศรษฐกิจ โดยกฎหมาย
ดังกล่าวมีผลดีต่อบริษัทซึ่งมีใบอนุญาตประกอบกิจการเหมืองแร่หรือใบอนุญาตธุรกิจเหมืองแร่พิเศษ
ส าหรบัการด าเนินการผลิต หรือผูถื้อ IUP-OP: Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (Operation 
Production Mining Business Licence) และ  IUPK-OP: Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi 
Produksi (Operation Production Special Mining Business Licence) อย่างไรก็ตาม บรษิัทฯ ติดตามผล
ของกฎหมายดงักล่าว ทบทวนทิศทางและกลยุทธก์ารด าเนินธุรกิจในสาธารณรฐัอินโดนีเซียใหส้อดคลอ้ง
กับสถานการณท์ี่เปล่ียนแปลงไปอย่างสม ่าเสมอ เพื่อประเมินผลกระทบและปรบักลยุทธใ์นการเติบโตใน
สาธารณรฐัอินโดนีเซียอย่างเหมาะสม 

ประเทศญ่ีปุ่ น 

o วันที่ 5 ธันวาคม 2561 กระทรวงเศรษฐกิจ การคา้ และอุตสาหกรรม (METI) ประกาศแกไ้ขเพิ่มเติม เรื่อง
อัตรารับซือ้ไฟฟ้าคงที่ตลอดอายุโครงการ  โดยแก้ไขกฎหมายส าหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งมีก าลังผลิตมากกว่า 10 กิโลวัตต ์ที่อยู่ในขอบเขตของ
ประกาศเพิ่มเติมดงันี ้
- โครงการท่ีไดร้บัการรบัรองโดย METI ตัง้แต่ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2555 ถึง วนัท่ี 31 มีนาคม 2557  
- โครงการที่ไม่ติดเงื่อนไขกฎสามปี (Three-year Rule) อา้งถึงประกาศแกไ้ขเพิ่มเติม วนัที่ 1 เมษายน 

2560 โครงการที่อยู่ภายใตข้อบเขตดังกล่าวจะถูกลดอัตราค่าไฟฟ้าคงที่ลงจากที่ไดร้บัอนุมัติเป็น
อตัรา 21 เยนต่อหน่วย แต่ทัง้นีจ้ะไดร้บัยกเวน้ไม่ถกูปรบัลดอตัราค่าไฟฟ้าคงที่ในกรณีดงัต่อไปนี ้

1.  โครงการที่มี “แผนการก่อสรา้ง” ไดร้บัอนุมตัิโดยหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งก่อนวนัที่ 5 ธันวาคม 
2561 หรือ 

2.  โครงการที่ไดเ้ริ่มด าเนินการก่อสรา้งก่อนวันที่ 5 ธันวาคม 2561 และ” แผนการก่อสรา้ง” 
ไดร้บัอนุมตัิโดยหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งภายในวนัที่ 30 กันยายน 2562 และไดเ้ริ่มด าเนินการ
ก่อสรา้งภายในวนัท่ี 31 ตลุาคม 2562 

ทั้งนีโ้ครงการดังกล่าวจะตอ้งยื่นขอเชื่อมระบบเครือข่าย (Grid Connection) ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 
2562 และไดร้บัตอบรบัภายในวนัที่ 30 กันยายน 2562 เพื่อด ารงสิทธิในอัตราค่าไฟฟ้าคงที่ตามเดิม และ
โครงการดังกล่าวจะต้องจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ก่อนวันที่ 30 กันยายน 2563 ในกรณีที่โครงการ
จ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยไ์ดห้ลงัวนัท่ีก าหนดใหถื้อว่าระยะเวลาซือ้ขายไฟฟ้าไดเ้ริ่มตัง้แต่วนัท่ี 30 กนัยายน 
2563 ซึ่งจะท าใหร้ะยะเวลาซือ้ขายไฟฟ้าลดลงตามความล่าชา้ของโครงการ ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดต้ิดตามความ
คืบหนา้ของโครงการอย่างใกลช้ิดในการยื่นเอกสารขออนุมตัิและด าเนินการตามขอ้ยกเวน้ดงักล่าว เพื่อลด
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ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ต่อโครงการที่ก าลังพฒันาอยู่  โดยในปี 2563 บริษัทฯ สามารถเปิดด าเนินการเชิง
พาณิชย  ์(Commercial Operation Date: COD) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยย์ามางาตะ (Yamagata) 
และยาบกูิ (Yabuki) ในญ่ีปุ่ น ก าลงัผลิตรวม 25 เมกะวตัต ์ 

o รฐับาลญ่ีปุ่ นประกาศเปล่ียนนโยบายจากที่มีอตัรารบัซือ้ไฟฟ้าคงที่ตลอดอายุโครงการ  มาเป็นการประมลู
ส าหรบัโครงการท่ีขออนุญาตหลงัวนัท่ี 1 เมษายน 2560  ซึ่งอาจมีผลท าใหอ้ตัราผลตอบแทนจากการลงทุน
ลดลงในโครงการใหม่ที่มีการประมูล  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้เตรียมความพรอ้มโดยศึกษาวิธีเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขนั เช่น การลดตน้ทุนทางดา้นการเงิน หรือการพฒันาโครงการร่วมกับพนัธมิตร
ทางธุรกิจ           

 
ประเทศไทย 

o วันที่  27 พฤษภาคม 2562 พระราชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ .ศ. 2562 (PDPA, Personal Data 
Protection Act, 2019) ซึ่งจะผลบังคับใชใ้นวนัที่ 27 พฤษภาคม 2564 โดยสาระส าคัญของ พระราชบัญญัติ
ฉบบันี ้มี 3 ประเด็นหลกั ดงันี ้ 

1.  เจา้ของขอ้มลูตอ้งใหค้วามยินยอม (Consent) ในการเก็บรวบรวม การใช ้และการเปิดเผยขอ้มลูส่วน
บคุคลตามวตัถปุระสงคท์ี่ผูเ้ก็บรวบรวม แจง้ไวก้่อนหนา้นี ้

2.  ผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มลูตอ้งรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู ไม่ใหม้ีการเปล่ียนแปลงแกไ้ข หรือถูกเขา้ถึง
โดยผูท้ี่ไม่เก่ียวขอ้งกบัขอ้มลู 

3.  เจา้ของขอ้มลูมีสิทธ์ิถอนความยินยอม ขอใหล้บหรือท าลายขอ้มลูเมื่อใดก็ได ้หากเป็นความประสงค์
ของเจา้ของขอ้มลู 

ทั้งนีบ้ริษัทฯ ไดป้ฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าวและมีการแต่งตัง้คณะท างานคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
(PDPA working team) เพื่อใหก้ารเก็บรวบรวม ใช ้ประมวลผล หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลด าเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามนโยบายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลของกลุ่มบรษิัทฯ 
         

5. ความเสี่ยงทีเ่กิดขึน้ใหม่ (Emerging Risk) 

 ความเส่ียงที่ เกิดขึน้ใหม่เป็นความสูญเสียที่อาจเกิดขึน้จากความเส่ียงที่ยังไม่เคยปรากฏขึน้หรือไม่เคยมี
ประสบการณ ์ณ เวลาปัจจบุนั แต่เนื่องจากในอนาคตมกัจะมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึน้ไดห้ลายกรณี เช่น การเปล่ียนแปลง
ทางการเมือง กฎหมาย สังคม เทคโนโลยี สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ หรือการเปล่ียนแปลงตามธรรมชาติ ซึ่งในบาง
เหตุการณอ์าจจะไม่สามารถประเมินผลกระทบ หรือไม่สามารถระบุความเส่ียงไดแ้น่นอน ผลการวิเคราะหแ์ละประเมิน
ความเส่ียงของบรษิัทฯ พบความเส่ียงที่เกิดขึน้ใหม่ที่ส  าคญั ดงันี ้

5.1  ความเสี่ยงจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทีส่่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมพลังงาน  

 เนื่องจากปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและพลังงานทางเลือกเริ่มมีบทบาทมากขึน้ใน
อุตสาหกรรมพลังงาน เช่น อุปกรณแ์ละระบบที่สามารถกักเก็บไฟฟ้าไดม้ากขึน้ ยานพาหนะที่ใชพ้ลังงานไฟฟ้า 
ตลอดจนตน้ทุนในการท าธุรกิจพลังงานทดแทนที่มีแนวโนม้ลดลงจากความกา้วหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยี
สมยัใหม่ รวมไปถึงนโยบายจากภาครฐัในดา้นส่ิงแวดลอ้มที่ตอ้งการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  (Greenhouse 
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Gas: GHG) ตามความตกลงปารีส (Paris Agreement) ว่าดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและการส่งเสรมิ
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกต่าง  ๆ ส่งผลให้รูปแบบการด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมพลังงาน
เปล่ียนแปลงไป (Disruptive Technology)  เพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงดังกล่าวและก้าวสู่สังคมคารบ์อนต ่า 
บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นในการน าเทคโนโลยีและนวตักรรมมาพฒันาผลิตภัณฑท์ี่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เช่น ลงทุนใน
การวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีแบตเตอรี่เพื่อสรา้งนวตักรรมของระบบกกัเก็บพลงังาน  
 ในปี 2563 บรษิัทฯ ยงัคงเดินหนา้ด าเนินธุรกิจตามกลยุทธ ์Greener & Smarter อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งมั่นที่
จะสรา้งสรรคโ์ซลชูนัดา้นพลงังานแบบครบวงจรที่เหมาะสมกบัความตอ้งการของลกูคา้แต่ละราย ดว้ยการแสวงหา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ เพื่อการสรา้งความยั่งยืนดา้นพลังงานแก่สังคม เช่น เรือท่องเที่ยวไฟฟ้า 
“บ้านปู เน็กซ ์อีเฟอรร่ี์” (Banpu NEXT e-Ferry) โครงการ Banpu NEXT EV Car Sharing มาน าร่องเปิดจุด
บรกิารเช่ารถไฟฟ้า โครงการติดตัง้ระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยบ์นโซลารล์อยน า้ เป็นตน้ 
 บริษัทฯ ไดจ้ัดตัง้หน่วยงานดิจิทัล (Digital Center of Excellence) เพื่อขับเคล่ือนการน าเทคโนโลยีดิจิทลั
และหลักการท างานแบบ Agile มาใชใ้นโครงการพัฒนากระบวนการท างาน รวมถึงไดจ้ดัตัง้ Digital Capability 
Center (DCC) ในประเทศอินโดนีเซีย จีน และออสเตรเลีย เพื่อยกระดบัความร่วมมือของพนกังานในแต่ละธุรกิจ
ในการสรา้งสรรนวตักรรมใหม่ในการท างาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัใหก้บัธุรกิจที่มีอยู่ 

5.2  ความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศทีเ่ปลี่ยนแปลง 

ความผนัผวนของสภาพภูมิอากาศทั่วโลกท าใหเ้กิดภยัธรรมชาติหลากหลายรูปแบบในประเทศต่างๆ เช่น 
ไฟป่าในออสเตรเลีย และปรมิาณน า้ฝนท่ีสงูผิดปกติในอินโดนีเซีย ซึ่งส่งผลกระทบต่อบรษิัท เพื่อบรหิารความเส่ียง
ดังกล่าว บริษัทฯ มีมาตรการรับมือกับสภาพภูมิอากาศที่เปล่ียนแปลงโดยก าหนดให้ความเส่ียงจากสภาพ
ภูมิอากาศที่เปล่ียนแปลงเป็นหนึ่งในความเส่ียงในแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ และก าหนดกลยุทธท์ี่จะเป็นส่วน
หน่ึงของสงัคมคารบ์อนต ่า โดยตัง้เป้าหมายลดการปล่อยมลพิษที่ชดัเจน ก าหนดราคาคารบ์อนและใชเ้ป็นปัจจยัใน
การประเมินความเป็นไปไดข้องโครงการที่จะลงทุน เพื่อบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึง
เตรียมการเปิดเผเยขอ้มลูการจดัการความเส่ียงและโอกาสจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอกากาศตามแนวทาง
ของ Task Force on Climate-Related Financial Disclosure (TCFD) 

5.3 ความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร ์(Cyber Threat) 

การพึ่งพาเทคโนโลยีดิจิทัลที่มากขึน้อาจน ามาสู่ความเส่ียงดา้นภัยคุกคามไซเบอร ์ซึ่งอาจส่งผลให้ถูก
โจรกรรมขอ้มลูส าคัญต่างๆ หรือท าใหร้ะบบการผลิตเกิดการหยุดชะงกัได ้ซึ่งจะกระทบต่อความต่อเนื่องในการ
ด าเนินธุรกิจ ความน่าเชื่อถือ ภาพลักษณ ์และชื่อเสียงของบริษัทฯ ในปี  2563 บริษัทฯ ไดด้  าเนินมาตรการเพื่อ
บรหิารความเส่ียง ดงันี ้

- ประกาศนโยบาย Information and Cyber Security เพื่อเป็นแนวปฏิบตัิใหพ้นกังานปฏิบตัิตาม  
- การใหค้วามรูด้า้นภยัคกุคามทางไซเบอร ์รวมถึงวิธีการปฏิบตัิและป้องกนัภยัคกุคามไซเบอร ์
- ซอ้มแผนรบัมือภัยคุกคามการโจมตีดา้นไซเบอร ์และแผนการกูค้ืนระบบสารสนเทศกรณีเกิดภยัพิบตัิ

เป็นประจ าทกุปี เพื่อใหส้ามารถรบัมือกบัเหตกุารณไ์ดอ้ย่างทนัท่วงที และลดผลกระทบความเสียหายที่
อาจส่งผลต่อการด าเนินงานของบรษิัทฯ 

- ด าเนินการตรวจรับรองมาตรฐาน ISO 27001 ซึ่งคือมาตรฐานสากลส าหรบัระบบการจัดการความ
ปลอดภัยของข้อมูล ( Information Security Management Systems: ISMS) มาตรฐานนี ้ให้ต้นแบบ
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ส าหรบัการประเมินความเส่ียง การออกแบบดา้นการรกัษาความปลอดภยัและการน าไปปฏิบตัิ เพื่อเป็น
แนวทางการจดัการเพื่อช่วยเก็บรกัษาขอ้มลูทัง้เป็นดิจิตอลและเอกสารไดอ้ย่างปลอดภยั 

5.4 ความเสี่ยงของผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ต่อการด าเนินธุรกิจและผล
การด าเนินงานของบริษัทฯ   

จากสถานการไ์วรสัโควิด-19 ที่แพร่กระจายไปทั่วโลกอาจส่งผลใหบ้ริษัทฯ ซึ่งมีการด าเนินงานทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศมีโอกาสไดร้บัผลกระทบจากการหยดุชะงกัของการผลิตและการด าเนินธุรกิจ บรษิัทฯ ไดม้ีมาตรการใน
การลดโอกาสและผลกระทบดังกล่าว โดยบริษัทฯ ไดน้ าเอาระบบการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
(Business Continuity Management System: BCMS) มาประยุกตใ์ช้ภายในองคก์รอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการ
เตรียมความพรอ้มต่อการรบัมือกับสถานการณท์ี่อาจเกิดขึน้โดยไม่คาดคิดอยู่เสมอ โดยคณะท างาน Incident 
Management Team (IMT) ในแต่ละประเทศจะฝึกซอ้มแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับประเทศเป็นประจ า
ทุกปี เพื่อใหม้ั่นใจว่าธุรกิจของบริษัทจะไม่หยุดชะงกั หากเกิดสถานการณท์ี่ไม่คาดคิดและสามารถส่งมอบสินคา้
และบริการให้ลูกคา้ไดต้ามสัญญา  รวมถึงสรา้งผลตอบแทนให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายไดใ้นระยะยาว 
นอกจากนี ้บริษัทฯ จัดโปรแกรม “Work Anywhere” เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานที่ใดก็ได ้และมีการใช้
ระบบ Electronic Document Management เพื่อติดต่อและรับส่งข้อมูลข่าวสารส าคัญ ทั้งจากภายในและ
ภายนอกที่เชื่อมโยงกันอย่างรวดเร็วและทันสมัย ส่งผลใหเ้มื่อบริษัทฯ  ประกาศใชน้โยบาย “Work from Home” 
ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 พนักงานทุกคนจึงมีความพร้อม  สามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นและเต็ม
ประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นพลงัส าคญัที่ช่วยเคลื่อนองคก์รใหก้า้วไปขา้งหนา้ไดอ้ย่างแข็งแกรง่ 
ทั้งนี ้ในเบือ้งตน้ บริษัทฯ คาดว่า COVID-19 ไม่ไดส่้งผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ  
เมื่อพิจารณาจากผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจในประเทศจีนพบว่า ความต้องการถ่านหินลดลงจากบาง
อุตสาหกรรมที่ต้องหยุดการด าเนินธุรกิจ แต่ในขณะเดียวกันก็มีความต้องการการใช้ถ่านหินที่เพิ่มขึน้จาก
โรงงานผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ ส าหรบัดา้นอุปทาน การผลิตถ่านหินไดร้บัผลกระทบระยะสัน้จากการขาด
แคลนแรงงานและขอ้จ ากดัในการขนส่งถ่านหินจากการจ ากดัการเขา้ออกของรถบรรทกุระหว่างเมือง ท าใหต้อ้งท า
การน าเขา้ถ่านหินเพิ่มเติม ในขณะท่ีการขนส่งทางรถไฟยงัด าเนินการต่อเนื่องตามค าสั่งของรฐับาลที่ใหเ้หมืองถา่น
หินกลับมาด าเนินงานตามปกติ ส าหรบัธุรกิจผลิตไฟฟ้า มีความตอ้งการไฟฟ้ามากขึน้ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิต
อุปกรณท์างการแพทย ์ในขณะที่ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าส าหรบัที่อยู่อาศยัยงัทรงตวั ส าหรบัโครงการโรงไฟฟ้าซาน
ซีลู่กวงที่อยู่ระหว่างการก่อสรา้งประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานและวัสดกุ่อสรา้ง อย่างไรก็ดี คาดว่าโครงการ
ดงักล่าวจะเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย ์ภายในช่วงตน้ปี 2564  
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4.   ทรัพยสิ์นทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

 

4.1 สินทรัพยถ์าวร 

ทีด่นิ อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณร์บัรูเ้มื่อเริ่มแรกตามราคาทนุ และแสดงดว้ยราคาทนุหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผ่ือการดอ้ย
ค่า   
ที่ดินไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคา ค่าเส่ือมราคาค านวณโดยใชว้ิธีเสน้ตรงเพื่อลดราคาตามบัญชีของสินทรพัยแ์ต่ละชนิด
ตลอดอายกุารใหป้ระโยชนท์ี่ประมาณการไวข้องสินทรพัยด์งัต่อไปนี ้ 

 

ส่วนปรบัปรุงที่ดิน 10 ปี 
อาคาร ส่ิงปลกูสรา้งและส่วนปรบัปรุงอาคาร ตามอายเุหมืองหรือ 5 ถึง 30 ปี 

และตามอายโุรงไฟฟ้า 30 ปี 
เครื่องจกัรและอปุกรณ ์ 5 ถึง 40 ปี  
เครื่องตกแตง่ 3 และ 5 ปี 
เครื่องมือและเครื่องใชส้ านกังาน 3 และ 5 ปี 
ยานพาหนะ 4 และ 5 ปี 
อปุกรณภ์ายใตส้ญัญาเชา่ทางการเงิน 5 ถึง 15 ปี 

 
 
 - รายละเอียดของที่ดินของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย  

ท่ีตัง้ ผูถื้อครอง ขนาด (ไร)่ ประเภทถือสิทธิ วตัถปุระสงค ์
มลูค่าตามบญัชี  
(เหรียญสหรฐั) 

1.  อ.ลี ้จ.ล าพนู Banpu 345-3-74 ปลอดภาระผกูพนั ท าเหมืองถ่านหิน (BP-1) 
 

642,753.97 

2.  อ.แม่ทะ จ.ล าปาง Banpu 209-3-62 ปลอดภาระผกูพนั ท าเหมืองถ่านหิน (LP-2) 
 

74,036.13 

3.  อ.ลี ้จ.ล าพนู BMC 412-3-62 ปลอดภาระผกูพนั ท าเหมือง 
 

62,820.01 

4. อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบรุี 
 

Banpu 221-2-71 ปลอดภาระผกูพนั คลงัสินคา้ 2,028,022.32 

   รวม  2,807,632.43 
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 - รายละเอียดของอาคารและส่ิงปลกูสรา้งของบรษิัทฯ และบรษิัทยอ่ย  

รายการ บริษัท ลักษณะกรรมสิทธิ มูลค่าตามบัญชี 
(เหรียญสหรัฐ) 

ภาระผูกพัน 

1.  อาคารส านกังานและบา้นพกั อ. ลี ้          
     จ. ล าพนู 

Banpu บริษัท Banpu 
เป็นเจา้ของ 

9,172.14 ไม่มีภาระผกูพนั 

2.  อาคารส านกังานโรงเก็บวสัดแุละบา้นพกั  
     ต. สบปราบ อ. แม่ทะ จ. ล าปาง 

Banpu บริษัท Banpu 
เป็นเจา้ของ 

0.15 ไม่มีภาระผกูพนั 

3.  อาคารส านกังานและบา้นพกั เหมือง Jorong 
Indonesia 

Jorong บริษัท Jorong  
เป็นเจา้ของ 

175,540.16 ไม่มีภาระผกูพนั 

4.  ท่าเรือ เหมือง Jorong Indonesia Jorong บริษัท Jorong  
เป็นเจา้ของ 

905,659.62 ไม่มีภาระผกูพนั 

5.  เครื่องจกัรและอปุกรณ ์เหมือง 
     Jorong Indonesia 

Jorong บริษัท Jorong  
เป็นเจา้ของ 

1,135,745.25 ไม่มีภาระผกูพนั 

6.   อาคารส านกังานและบา้นพกั เหมือง 
Indominco  Indonesia 

Indominco บริษัท Indominco  
เป็นเจา้ของ 

2,760,897.59 ไม่มีภาระผกูพนั 

7.  ท่าเรือ  เหมือง Indominco  Indonesia Indominco บริษัท Indominco  
เป็นเจา้ของ 

15,208,363.26 ไม่มีภาระผกูพนั 

8.  เครื่องจกัรและอปุกรณ ์เหมือง Indominco 
Indonesia 

Indominco บริษัท Indominco  
เป็นเจา้ของ 

33,134,487.44 ไม่มีภาระผกูพนั 

9.   อาคารส านกังานและบา้นพกั เหมือง Kitadin  
Indonesia 

Kitadin บริษัท Kitadin  
เป็นเจา้ของ 

73,532.84 ไม่มีภาระผกูพนั 

10. เครื่องจกัรและอปุกรณ ์เหมือง Kitadin 
Indonesia 

Kitadin บริษัท Kitadin  
เป็นเจา้ของ 

104,505.00 ไม่มีภาระผกูพนั 

11. อาคารส านกังานและบา้นพกั  เหมือง 
Trubaindo  Indonesia 

 

Trubaindo บริษัท Trubaindo  
เป็นเจา้ของ 

4,944,512.11 มีภาระผกูพนัตาม
สญัญาเงินกูก้บั
ธนาคารผูใ้หกู้ ้

12. ท่าเรือ เหมือง Trubaindo  Indonesia Trubaindo บริษัท Trubaindo  
เป็นเจา้ของ 

216,008.30 มีภาระผกูพนัตาม
สญัญาเงินกูก้บั
ธนาคารผูใ้หกู้ ้

13. เครื่องจกัรและอปุกรณ ์เหมือง Trubaindo 
Indonesia 

Trubaindo บริษัท Trubaindo  
เป็นเจา้ของ 

7,364,029.56 ไม่มีภาระผกูพนั 

14. อาคารส านกังานและบา้นพกั เหมือง 
Bharinto Indonesia 

Bharinto บริษัท Bharinto  
เป็นเจา้ของ 

770,486.58 ไม่มีภาระผกูพนั 

15. เครื่องจกัรและอปุกรณ ์เหมือง Bharinto 
Indonesia 

Bharinto บริษัท Bharinto  
เป็นเจา้ของ 

7,841,394.86 ไม่มีภาระผกูพนั 

16. อาคารส านกังานและบา้นพกั Trust  Trust บริษัท  Tambang Raya Usaha 
Tama เป็นเจา้ของ 

2,715,104.87 ไม่มีภาระผกูพนั 

17. เครื่องจกัรและอปุกรณ ์เหมือง Trust Trust บริษัท  Tambang Raya Usaha 
Tama เป็นเจา้ของ 

42,236,663.00 ไม่มีภาระผกูพนั 

18. อาคารส านกังานและบา้นพกั เหมือง BKV BKV BKV Oil & Gas เป็นเจา้ของ 13,560,450.47 ไม่มีภาระผกูพนั 

19. เครื่องจกัรและอปุกรณ ์เหมือง BKV 
 

BKV BKV Oil & Gas เป็นเจา้ของ 1,155,030,099.90 ไม่มีภาระผกูพนั 

รวม 1,288,186,653.10  
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- รายละเอียดของสินทรพัยถ์าวรหลกัของกลุ่มบรษิัทในประเทศออสเตรเลีย 

รายการ บริษัท ลักษณะกรรมสิทธ์ิ มูลค่าตาม
บัญชี 

(ล้านเหรียญ
ออสเตรเลีย) 

ภาระผูกพัน 

1. อาคารท่ีพกัอาศยัและที่ดิน  Airly Coal Pty บริษัท Airly Coal Pty  
เป็นเจา้ของ 

2.3 ไม่มีภาระผกูพนั 

2. โรงงานและเครื่องจกัรในการท าเหมือง Airly Coal Pty บริษัท Airly Coal Pty  
เป็นเจา้ของ 

142.8 ไม่มีภาระผกูพนั 

3. อาคารท่ีพกัอาศยัและที่ดิน  Charbon Coal 
Pty 

บริษัท Charbon Coal Pty 
เป็นเจา้ของ 

9.4 ไม่มีภาระผกูพนั 

4. โรงงานและเครื่องจกัรในการท าเหมือง Charbon Coal 
Pty 

บริษัท Charbon Coal Pty 
เป็นเจา้ของ 

0.9 
 

ไม่มีภาระผกูพนั 

5. อาคารท่ีพกัอาศยัและที่ดิน  Clarence Coal 
Pty 

บริษัท Clarence Coal Pty 
เป็นเจา้ของ 

0.4 ไม่มีภาระผกูพนั 

6. โรงงานและเครื่องจกัรในการท าเหมือง Clarence Coal 
Pty 

บริษัท Clarence Coal Pty 
เป็นเจา้ของ 

96.4 ไม่มีภาระผกูพนั 

7. โรงงานและเครื่องจกัรในการท าเหมือง Centennial 
Drilling Pty 

Limited 

บริษัท Centennial Drilling 
Pty Limited  เป็นเจา้ของ 

3.6 ไม่มีภาระผกูพนั 

8. อาคารท่ีพกัอาศยัและที่ดิน  Centennial 
Fassifern Pty 

บริษัท Centennial 
Fassifern Pty เป็นเจา้ของ 

40.1 ไม่มีภาระผกูพนั 

9. โรงงานและเครื่องจกัรในการท าเหมือง Centennial 
Fassifern Pty 

บริษัท Centennial 
Fassifern Pty เป็นเจา้ของ 

2.3 ไม่มีภาระผกูพนั 

10. โรงงานและเครื่องจกัรในการท าเหมือง Centennial Coal 
Infrastructure 

Pty 

บริษัท Centennial Coal 
Infrastructure Pty  

เป็นเจา้ของ 

26.7 ไม่มีภาระผกูพนั 

11. อาคารท่ีพกัอาศยัและที่ดิน  Centennial 
Inglenook Pty 

บริษัท Centennial 
Inglenook Pty เป็นเจา้ของ 

0.5 ไม่มีภาระผกูพนั 

12. โรงงานและเครื่องจกัรในการท าเหมือง Centennial 
Inglenook Pty 

บริษัท Centennial 
Inglenook Pty เป็นเจา้ของ 

0.3 ไม่มีภาระผกูพนั 

13. อาคารท่ีพกัอาศยัและที่ดิน  Ivanhoe Coal 
Pty 

บริษัท Ivanhoe Coal Pty 
เป็นเจา้ของ 

9.9 ไม่มีภาระผกูพนั 

14. โรงงานและเครื่องจกัรในการท าเหมือง Ivanhoe Coal 
Pty 

บริษัท Ivanhoe Coal Pty 
เป็นเจา้ของ 

47.0 ไม่มีภาระผกูพนั 

15. โรงงานและเครื่องจกัรในการท าเหมือง Centennial 
Mandalong Pty 

บริษัท Centennial 
Mandalong Pty  
เป็นเจา้ของ 

258.3 ไม่มีภาระผกูพนั 

16. โรงงานและเครื่องจกัรในการท าเหมือง Centennial 
Myuna Pty 

บริษัท Centennial Myuna 
Pty เป็นเจา้ของ 

59.1 ไม่มีภาระผกูพนั 

17. โรงงานและเครื่องจกัรในการท าเหมือง Centennial 
Northern Coal 

Service Pty 

บริษัท Centennial 
Northern Coal Service 

Pty เป็นเจา้ของ 

32.9 ไม่มีภาระผกูพนั 

18. โรงงานและเครื่องจกัรในการท าเหมือง Centennial 
Newstan Pty 

บริษัท Centennial 
Newstan Pty เป็นเจา้ของ 

60.7 ไม่มีภาระผกูพนั 

19. อาคารท่ีพกัอาศยัและที่ดิน Centennial 
Springvale Pty 

บริษัท Centennial 
Springvale Pty เป็นเจา้ของ 

3.5 ไม่มีภาระผกูพนั 
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รายการ บริษัท ลักษณะกรรมสิทธ์ิ มูลค่าตาม
บัญชี 

(ล้านเหรียญ
ออสเตรเลีย) 

ภาระผูกพัน 

20. โรงงานและเครื่องจกัรในการท าเหมือง Centennial 
Springvale Pty 

บริษัท Centennial 
Springvale Pty เป็นเจา้ของ 

165.8 ไม่มีภาระผกูพนั 

รวม 963  

 
 

- รายละเอียดของสินทรพัยถ์าวรหลกัของธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรฐัประชาชนจีน 
  

รายการ บริษัท ลักษณะ
กรรมสิทธ ิ

มูลค่าตามบัญชี      
(เหรียญสหรัฐ) 

ภาระผูกพัน 

อาคารและส่ิงปลกูสรา้ง สือเจียจวงเฉิงเฟิง เจา้ของ 34,443,902 ไม่มี 

เครื่องจกัรและอปุกรณโ์รงงาน สือเจียจวงเฉิงเฟิง เจา้ของ 36,705,605 ไม่มี 

เครื่องตกแตง่และเครื่องใชส้ านกังาน สือเจียจวงเฉิงเฟิง เจา้ของ 49,785 ไม่มี 

เครื่องมือเครื่องใช ้ สือเจียจวงเฉิงเฟิง เจา้ของ 61,152 ไม่มี 
ยานพาหนะ สือเจียจวงเฉิงเฟิง เจา้ของ 89,032 ไม่มี 

สินทรพัยร์ะหว่างก่อสรา้ง สือเจียจวงเฉิงเฟิง เจา้ของ 1,752,531 ไม่มี 

อาคารและส่ิงปลกูสรา้ง ถงัซานบา้นป ู เจา้ของ 21,729,478 ไม่มี 

เครื่องจกัรและอปุกรณโ์รงงาน ถงัซานบา้นป ู เจา้ของ 87,280,229 ไม่มี 
เครื่องตกแตง่และเครื่องใชส้ านกังาน ถงัซานบา้นป ู เจา้ของ 136,359 ไม่มี 
เครื่องมือเครื่องใช ้ ถงัซานบา้นป ู เจา้ของ 356,308 ไม่มี 
ยานพาหนะ ถงัซานบา้นป ู เจา้ของ 117,131 ไม่มี 
สินทรพัยร์ะหว่างก่อสรา้ง ถงัซานบา้นป ู เจา้ของ 737,405 ไม่มี 
อาคารและส่ิงปลกูสรา้ง โจวผิงพีค เจา้ของ 15,434,076 ไม่มี 
เครื่องจกัรและอปุกรณโ์รงงาน โจวผิงพีค เจา้ของ 61,109,030 ไม่มี 
เครื่องมือเครื่องใช ้ โจวผิงพีค เจา้ของ 84,479 ไม่มี 
ยานพาหนะ โจวผิงพีค เจา้ของ 35,417 ไม่มี 
สินทรพัยร์ะหว่างก่อสรา้ง โจวผิงพีค เจา้ของ 5,155,437 ไม่มี 

รวมเป็นจ านวนมูลค่าทางบัญชี 265,277,357  
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ข้อมูลเกี่ยวกับประทานบัตรและสิทธิ ในการประกอบธุรกิจ 
1. รายละเอียดเก่ียวกบัประทานบตัร และการส่งเสรมิการลงทนุของบรษิัทฯ บรษิัทย่อย และบรษิัทรว่ม  

▪ รายละเอียดประทานบตัรของบรษิัทย่อยในสาธารณรฐัอินโดนีเซีย 
 

โครงการ 
ประทานบัตร 

เลขที ่
อ าเภอ จังหวัด 

เนือ้ที ่
ไร-่งาน-ตรม. 

หมดอาย ุ โดยบริษัท หมายเหตุ 

Jorong 06PB0318 
 

Tanah Laut South 
Kalimantan 

4,883 
   Hectares 

 

9 Dec 2029 PT. Jorong Barutama 
Greston (Jorong) 

Production Stage 
  

Indominco 01PB0435 Bontang,  
Kutai Timur 

East 
Kalimantan 

24,121    
Hectares 

 

31 Mar 2028 PT. Indominco Mandiri Production Stage  

Kitadin 
(Embalut) 

 

KTN 2013 006 
OP 

 

Embalut, 
Kutai 

Kartanegara 

East 
Kalimantan 
 

 2,973  
   Hectares 

 

25 Feb 2022 PT. Kitadin Production Stage  
 

Trubaindo  96PB0160 Kutai Barat East 
Kalimantan 

 

22,687    
Hectares 

27 Feb 2035 PT. Trubaindo Coal 
Mining 

Production Stage 

  Bharinto 
 

04PB0081 Barito Utara  
&Kutai Barat 

Central & 
East 

Kalimantan 
 

17,311 
Hectares 

29 Jun 2041 PT. Bharinto Ekatama Production Stage 

TIS 64.07.14.08 
(Code/Block 

Area) 
 

Kutai Barat East 
Kalimantan 

2,065 
Hectares 

11 Apr 2029 PT. Tepian Indah Sukses Exploration Stage 

NPR 188.45/277/2013 
 

Barito Utara Central 
Kalimantan 

4,291 
Hectares 

20 May 2033 PT. Nusa Persada 
Resources 

 

Exploration Stage 
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▪ รายละเอียดประทานบตัรของบรษิัทย่อยในประเทศออสเตรเลีย 

โครงการ 
ประทานบตัร

เลขที ่
อ าเภอ รฐั 

เนือ้ที่
เฮกตาร ์

หมดอาย ุ โดยบริษัท หมายเหต ุ

AIRLY ML1331 AIRLY, COCO, 
MORUNDUREY & 
BANDAMORA 

NSW 2,745 11 Oct 2035 CENTENNIAL AIRLY PTY LIMITED Production 

ANGUS PLACE ML1424 WOLGAN, COX, 
COOK & 
MARANGAROO 

NSW 7,735 18 Aug 2024 CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD 
 and BOULDER MINING PTY LTD 

Care & 
Maintenance 

ANGUS PLACE CCL704 COX & LIDSDALE NSW 2,541 14 Jan 2023 CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD 
 and BOULDER MINING PTY LTD 

Care & 
Maintenance 

ANGUS PLACE ML1699 COOK NSW 30.6 26 June 
2035 

CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD 
 and BOULDER MINING PTY LTD 

Care & 
Maintenance 

ANGUS PLACE ML1720 COOK NSW 158.9 23 Nov 2036 CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD 
 and BOULDER MINING PTY LTD 

Care & 
Maintenance 

BLUE 
MOUNTAINS 

CCL738 LETT NSW 1,116 28 Sep 2025 HARTLEY VALLEY COAL COMPANY 
PTY LIMITED 

Closed 

BLUE 
MOUNTAINS 

ML1457 LETT & 
MARANGAROO 

NSW 185.1 3 Nov 2020 
Renewal 

Submitted 

HARTLEY VALLEY COAL COMPANY 
PTY LIMITED 

Closed 

CHARBON MPL505 CLANDULLA NSW 0.4097 11 Aug 2026 CHARBON COAL PTY LIMITED# Closed  

CHARBON MPL526 WELLS, 
CLANDULLA & 
RYLSTONE 

NSW 7.106 14 Dec 2024 CHARBON COAL PTY LIMITED# Closed  

CHARBON MPL499 CLANDULLA NSW 0.7917 28 May 2026 CHARBON COAL PTY LIMITED# Closed  

CHARBON ML1318 CLANDULLA NSW 983 29 Jun 2026 CHARBON COAL PTY LIMITED# Closed  

CHARBON ML1384 CLANDULLA NSW 195.5 18 Jan 2038 CHARBON COAL PTY LIMITED# Closed  

CHARBON ML1501 CLANDULLA NSW 13 21 Dec 2022 CHARBON COAL PTY LIMITED# Closed  

CHARBON ML1545 CLANDULLA NSW 204.65 9 Jan 2025 CHARBON COAL PTY LIMITED# Closed  

CHARBON CCL732 CLANDULLA NSW 1024 2 Dec 2025 CHARBON COAL PTY LIMITED# Closed  

CHARBON MPL670 RYLSTONE & 
CLANDULLA 

NSW 9.92 26 Mar 2024 CHARBON COAL PTY LIMITED# Closed  

CHARBON ML1524 CLANDULLA NSW 20.26 28 Oct 2023 CHARBON COAL PTY LIMITED# Closed  

CHARBON MPL964 CLANDULLA NSW 4.932 20 Nov 2023 CHARBON COAL PTY LIMITED# Closed  

CHARBON MPL270 CLANDULLA NSW 213.7 29 Apr 2026  CHARBON COAL PTY LIMITED# Closed  

CHARBON ML1647 CLANDULLA NSW 570.9 17 Dec 2031 CHARBON COAL PTY LIMITED# Closed  

CHARBON ML1663 CLANDULLA NSW 52.5 9 Jan 2033 CHARBON COAL PTY LIMITED# Closed  

CLARENCE CCL705 CLWYDD, 
MARANGAROO 
& ROCK HILL 

NSW 3,210 20 Dec 2026 COALEX PTY LIMITED and 
CLARENCE COAL INVESTMENTS 
PTY LIMITED 

Production 

CLARENCE ML1354 CLWYDD & 
COOK 

NSW 155.3 21 Jul 2036 COALEX PTY LIMITED and 
CLARENCE COAL INVESTMENTS 
PTY LIMITED 

Production 
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โครงการ 
ประทานบตัร

เลขที ่
อ าเภอ รฐั 

เนือ้ที่
เฮกตาร ์

หมดอาย ุ โดยบริษัท หมายเหต ุ

CLARENCE ML1353 CLWYDD, COOK 
& ROCK HILL 

NSW 1,075 21 Jul 2036 COALEX PTY LIMITED and 
CLARENCE COAL INVESTMENTS 
PTY LIMITED 

Production 

CLARENCE ML1583 CLWYDD, 
MARANGAROO, 
LETT 

NSW 3,331 9 Jul 2027 COALEX PTY LIMITED Production 

CLARENCE ML1721 CLWYDD NSW 5.11 7 Dec 2036 COALEX PTY LIMITED and 
CLARENCE COAL INVESTMENTS 
PTY LIMITED 

Production 

IVANHOE ML1627 CULLEN BULLEN NSW 79.78 2 Feb 2030 IVANHOE COAL PTY LTD Closed 
IVANHOE CCL712 CULLEN 

BULLEN, COX & 
FALNASH 

NSW 1,628 12 Nov 2006 
Renewal 
pending 

IVANHOE COAL PTY LTD Closed 

IVANHOE ML1301 COX NSW 5.131 28 Sep 2034 IVANHOE COAL PTY LTD Closed 
IVANHOE MPL348 COX NSW 9.45 24 May 2025 IVANHOE COAL PTY LTD Closed 

MANDALONG ML1443 MORISSET, 
DORA & 
MANDOLONG 

NSW 3,648 1 Mar 2020 
Renewal 

Submitted 

CENTENNIAL MANDALONG PTY 
LTD 

Production 

MANDALONG ML1543 MANDOLONG NSW 172.5 25 Nov 2024 CENTENNIAL MANDALONG PTY 
LTD 

Production 

MANDALONGMPL
191 
COORUMBUNGN
SW0.561525 Feb 
2023CENTENNIAL 
MANDALONG 
PTY 
LTDProductionMA
NDALONG 

CCL762 DORA,  AWABA, 
MANDOLONG, 
MORISSET & 
WALLARAH 

NSW  2,940 13 Oct 2022 CENTENNIAL MANDALONG PTY 
LTD 

Production 

MANDALONG ML1553 MORISSET NSW  64.32 7 Sep 2025 CENTENNIAL MANDALONG PTY 
LTD 

Production 

MANDALONG ML1722 MANDOLONG, 
MORISSET, 
WYONG & 
MUNMORAH 

NSW  3206 17 Dec 2036 CENTENNIAL MANDALONG PTY 
LTD 

Production 

MANDALONG ML1744 MANDOLONG, 
WYONG, OLNEY 

NSW 409 6 Oct 2037 CENTENNIAL MANDALONG PTY 
LTD 

Production 

MANDALONG ML1793 COORUMBUNG NSW 6.4 16 Jul 2040 CENTENNIAL MANDALONG PTY 
LTD 

Production 

MUNMORAH CCL720  WALLARAH & 
MUNMORAH 

NSW 3,720 16 Feb 2023 CENTENNIAL MUNMORAH PTY LTD Closed 

MUNMORAH CCL722  MORISSET, 
WALLARAH, 

NSW 5,140 5 Jul 2019 
Part renewal 

submitted 

CENTENNIAL MUNMORAH PTY LTD Closed and 
Part 
Subleased to 
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โครงการ 
ประทานบตัร

เลขที ่
อ าเภอ รฐั 

เนือ้ที่
เฮกตาร ์

หมดอาย ุ โดยบริษัท หมายเหต ุ

MUNMORAH & 
TUGGERAH 

Chain Valley 
Colliery 

MYUNA MPL334 AWABA NSW 33.3 19 Oct 2036 CENTENNIAL MYUNA PTY LTD Production 
MYUNA ML1370 WALLARAH NSW 635 7 Mar 2033 CENTENNIAL MYUNA PTY LTD Production - 

Part 
Subleased to 
Chain Valley 
Colliery 

MYUNA ML1632 AWABA, 
COORUMBUNG,
WALLARAH & 
MORISSET 

NSW 7,426 13 Oct 2022 CENTENNIAL MYUNA PTY LTD Production - 
Part 
Subleased to 
Chain Valley 
Colliery 

NEUBECKS 
PROJECT 

CCL756 COX NSW 101 6 Dec 2024 CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD 
 and BOULDER MINING PTY LTD 

Project 

NEWSTAN CCL746 AWABA & 
COORUMBUNG 

NSW 3,308 31 Dec 2028 CENTENNIAL NEWSTAN PTY LTD Care & 
Maintenance 

NEWSTAN CCL764 TERALBA & 
AWABA 

NSW 108.8 18 May 2021 
Renewal  

Submitted 

CENTENNIAL NEWSTAN PTY LTD Care & 
Maintenance 

NEWSTAN CCL763 AWABA NSW 190.9 9 Jun 2022 CENTENNIAL NEWSTAN PTY LTD Care & 
Maintenance 

NEWSTAN PLL497 AWABA NSW 20.23 24 Aug 2038 CENTENNIAL NEWSTAN PTY LTD Care & 
Maintenance 

NEWSTAN ML1587 AWABA NSW 3 23 Oct 2027 CENTENNIAL NEWSTAN PTY LTD Care & 
Maintenance 

NEWSTAN ML1586 AWABA & 
COORUMBUNG 

NSW 449.1 13 Oct 2022 CENTENNIAL NEWSTAN PTY LTD Care & 
Maintenance 

NEWSTAN ML1452 AWABA & 
COORUMBUNG 

NSW 1587 6 Jul 2020 
Renewal 

Submitted 

CENTENNIAL NEWSTAN PTY LTD Care & 
Maintenance 

NEWSTAN CCL727 TERALBA & 
AWABA 

NSW 2,194.0
8 

12 Aug 2027 CENTENNIAL NEWSTAN PTY LTD Care & 
Maintenance 

NEWSTAN MPL328 AWABA NSW 0.397 5 Aug 2036  CENTENNIAL NEWSTAN PTY LTD Care & 
Maintenance 

NEWSTAN ML1380 AWABA NSW 78 18 Sep 2037  CENTENNIAL NEWSTAN PTY LTD Care & 
Maintenance 

NEWSTAN MPL304 TERALBA NSW 0.07 25 Mar 2035  CENTENNIAL NEWSTAN PTY LTD Care & 
Maintenance 

NEWSTAN MPL305 AWABA NSW 0.4044 25 Mar 2035 
 

CENTENNIAL NEWSTAN PTY LTD Care & 
Maintenance 

NEWSTAN ML1480 AWABA NSW 14.49 20 Jul 2023 CENTENNIAL NEWSTAN PTY LTD Care & 
Maintenance 
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โครงการ 
ประทานบตัร

เลขที ่
อ าเภอ รฐั 

เนือ้ที่
เฮกตาร ์

หมดอาย ุ โดยบริษัท หมายเหต ุ

NEWSTAN MPL327 AWABA NSW 1.041 5 Aug 2036  CENTENNIAL NEWSTAN PTY LTD Care & 
Maintenance 

SPRINGVALE ML1303 LIDSDALE & 
MARANGAROO 

NSW 713 15 Dec 2034 
 

CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD 
 and BOULDER MINING PTY LTD 

Production 

SPRINGVALE ML1588 COOK & 
CLWYDD 

NSW 976 19 Oct 2027 CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD 
 and BOULDER MINING PTY LTD  

Production 

SPRINGVALE CL377 LIDSDALE & 
MARANGAROO 

NSW 1,105 9 Mar 2025 CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD 
 and BOULDER MINING PTY LTD 

Production 

SPRINGVALE MPL314 LIDSDALE NSW 95.98 3 Aug 2035  CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD 
 and BOULDER MINING PTY LTD 

Production 

SPRINGVALE ML1323 LIDSDALE & 
MARANGAROO 

NSW 30.1 3 Aug 2035 CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD 
 and BOULDER MINING PTY LTD 

Production 

SPRINGVALE ML1537 MARANGAROO NSW 4.125 16 Jun 2024 CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD 
 and BOULDER MINING PTY LTD  

Production 

SPRINGVALE ML1326 CLWYDD, COOK 
, COX & 
MARANAGROO 

NSW 2157 18 Aug 2024 CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD 
 and BOULDER MINING PTY LTD  

Production 

SPRINGVALE ML1352 COX & LIDSDALE NSW 7.6 23 Jun 2036 CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD 
 and BOULDER MINING PTY LTD 

Production 

SPRINGVALE ML1448 LIDSDALE NSW 95.16 31 May 2020 
Renewal 

Submitted 

 CENTENNIAL SPRINGVALE PTY 
LTD 
 and BOULDER MINING PTY LTD 

Production 

SPRINGVALE ML1670 COOK NSW 0.3 17 Feb 2033 CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD 
 and BOULDER MINING PTY LTD 

Production 

SPRINGVALE ML1727 CLWYDD, COOK, 
MARANAGROO 

NSW 1256 4 Feb 2037 CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD 
 and BOULDER MINING PTY LTD 

Production 

WESTERN MAIN CL361 LIDSDALE NSW 14.26 16 Jul 2032 CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD 
 and BOULDER MINING PTY LTD 

Closed 

WESTERN MAIN PLL133 LIDSDALE NSW 16.51 10 Aug 2024 CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD 
 and BOULDER MINING PTY LTD 

Closed 

WESTERN MAIN ML204 LIDSDALE & 
COOK 

NSW 10.12 27 May 2033  CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD 
 and BOULDER MINING PTY LTD 

Closed 

WESTERN MAIN CL394 LIDSDALE NSW 17 27 May 2034 
 

CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD 
 and BOULDER MINING PTY LTD 

Closed 

WESTERN MAIN ML564 LIDSDALE NSW 19.75 2 May 2023 CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD 
 and BOULDER MINING PTY LTD 

Closed 

WESTERN MAIN CCL733 COX & LIDSDALE NSW 678.86 3 Jul 2027 CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD 
 and BOULDER MINING PTY LTD 

Closed 

WESTERN MAIN ML1319 COX NSW 1.476 5 Jul 2035  CENTENNIAL SPRINGVALE PTY LTD 
 and BOULDER MINING PTY LTD 

Closed 

หมายเหต ุ:   
- NSW :  รฐั New South Wales ประเทศออสเตรเลีย 
- # กิจการรว่มทนุ JV เป็นผูถ้ือ concession 

 
 
 



หนา้ 159 

 

 

▪ รายละเอียดประทานบตัรของบรษิัทย่อยในสาธารณรฐัประชาชนจีน 
 

โครงการ 
ประทานบตัร 

เลขที ่
อ าเภอ จงัหวดั 

เนือ้ที่ 
ตร.กม. 

หมดอาย ุ โดยบริษัท หมายเหต ุ

Gaohe Mine 
 

 

C100000201010 
1110077581 

Changzhi County, 
Changzhi City 

Shanxi 65.4 14 Oct 2040 Shanxi Gaohe Energy 
Company Ltd. 

Production Stage 

Hebi Mine 1000000520080 
 

Hebi City,  Henan 23.4825 
 
 

14 July 2035 Hebi Zhong Tai Mining  
Co.,Ltd.  

Production Stage 
 

 
 

 
▪ รายละเอียดสิทธิในการใชท้ี่ดินของธุรกิจไฟฟ้าในสาธารณรฐัประชาชนจีน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ดงันี ้

สถานทีต่ั้ง 
ผู้ถือครอง

สิทธ์ิ 
ขนาด 

(ตร.ม.) 
วันเริ่มต้น วันสิน้สุด วัตถุประสงค ์

มูลค่าตาม
บัญชีของ
สิทธิในการ
ใช้สิทธิทีด่ิน 
(พันบาท) 

เขตเจิง้ติง้  
เมืองสือเจียจวง มณฑลเหอ
เป่ย ประเทศจีน 

บริษัท 
สือเจียจวง
เฉิงเฟิง 

7,132 27 ธ.ค. 2549 2 ก.ย. 2596 เพื่อใชเ้ป็นท่ีตัง้
โรงไฟฟ้าพลงังาน

รว่มเจิง้ติง้ 

91,554 

67,354 16 ก.พ. 2541 30 พ.ย. 2590 
17,665 28 ธ.ค. 2559 26 ม.ีค. 2605 
23,135 18 เม.ย. 2544 17 เม.ย. 2574 

เขตหลวนหนาน  
เมืองถางซาน  
มณฑลเหอเป่ย ประเทศจีน 

บริษัท 
ถงัซาน 
บา้นปู 

225,172 18 เม.ย. 2563 18 เม.ย. 2613 เพื่อใชเ้ป็นท่ีตัง้
โรงไฟฟ้าพลงังาน
รว่มหลวนหนาน 

404,206 
2,100 22 ก.ย. 2561 21 ก.ย. 2611 

90,370 1 ม.ค. 2560 31 ธ.ค. 2609 

40,960 1 ม.ค. 2560 
อยู่ระหว่างการ
พิจารณาจาก
หน่วยงานรฐั 

105,831 30 ส.ค. 2544 3 ก.ค. 2594 

18,190 29 ธ.ค. 2550 29 ธ.ค. 2599 
เขตโจวผิง  
เมืองบินโจว  
มณฑลซานตง ประเทศจีน 

บริษัท 
โจวผิงพีค 

   เพื่อใชเ้ป็นท่ีตัง้
โรงไฟฟ้าพลงังาน

รว่มโจวผิง 

48,047 
24,315 29 ธ.ค. 2551 3 ธ.ค. 2601 
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ข้อมูลเกี่ยวกับธรณีวทิยาและปริมาณแร่ส ารอง  

1. ปรมิาณทรพัยากร (Resources) และส ารองถา่นหิน (Reserves)  
บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยที่ด  าเนินการเหมอืงถา่นหินในสาธารณรฐัอินโดนีเซีย ออสเตรเลีย  สาธารณรฐัประชาชนจีน ไดก้าร
ประเมินปรมิาณส ารองถา่นหิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดยขอ้มลูจากการประเมินจะถกูน ามาใชใ้นการวางแผนการผลิต
และพฒันาเหมืองถา่นหินของบรษิัทในอนาคต ส าหรบัรายงานปรมิาณส ารองถ่านหินนีไ้ดจ้ดัท าขึน้จากผลการศกึษาที่ไดร้บั
การตรวจสอบรบัรองล่าสดุ  
ผลการประเมินไดแ้บง่ประเภทปรมิาณถา่นหินออกเป็น Reserves และ Resources ตามแนวทางของ International Coal 
Reports Standards ซึง่เทียบเคยีงไดก้บัมาตรฐานการจดัท ารายงานของ The Australasian Code for Reporting Mineral 
Resources and Ore Reserves หรือที่เรียกวา่ “JORC Code” โดยผูต้รวจสอบที่ไดร้บัการรบัรอง (Competent Persons) ที่
มีคณุสมบตัิและประสบการณต์ามที่ก าหนดไวใ้น JORC Code โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 
1. สาธารณรฐัอินโดนเีซีย ตรวจสอบรบัรองโดย บรษิัท PT. DMT Exploration Engineering Consultant (IND) ใน

รายงาน Coal Resources and Reserves Audit for ITM Coal Mines Report เมื่อเดือนกมุภาพนัธ ์ปี 2562 
2. ออสเตรเลีย ประเมินและตรวจสอบโดยผูต้รวจสอบที่ไดร้บัการรบัรอง (Competent Persons)  
3. สาธารณรฐัประชาชนจีน ตรวจสอบรบัรองโดย บรษิัท Marshall Miller & Associates (USA) ในรายงาน 

Independent Coal Resources & Reserves Audit Report เมื่อเดือนกมุภาพนัธ ์ 2554 โดยไม่ไดม้ีการ
ปรบัเปล่ียนแผนการท าเหมืองอยา่งมีนยัส าคญัหลงัจากนัน้ 

 

 
ในการศกึษาปรมิาณส ารองถ่านหิน ส่วนท่ีเป็น Coal Resources หมายถึงปรมิาณถา่นหินทัง้หมดที่ประเมินไดต้าม

วิธีการส ารวจที่ยึดหลกัเกณฑค์ณุลกัษณะและความลกึของชัน้ถา่นหินท่ีมีศกัยภาพในทางเศรษฐศาสตรเ์ท่านัน้ ส่วนปรมิาณ
ส ารองถา่นหินท่ีเป็น Coal Reserves ไดร้วมไวเ้ป็นส่วนหนึง่ของ Coal Resources ซึง่ไดม้ีการศกึษาเชงิวศิวกรรมพรอ้มทัง้มีการ
ประเมินปรมิาณส ารองถา่นหินท่ีคาดว่าจะผลิตไดใ้นเชงิพาณิชยโ์ดยค านึงถงึปัจจยัรายไดแ้ละตน้ทนุแลว้   ปรมิาณส ารองถ่านหิน 
Coal Reserves ดงักล่าวนี ้ยงัไดผ่้านการประเมินเป็นปรมิาณส ารองถ่านหินท่ีสามารถจดัจ าหน่ายไดจ้รงิที่เรียกวา่ Marketable 
Coal Reserves โดยค านึงถึงปัจจยัดา้นกระบวนการผลิตและการขนถ่ายถ่านหิน 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2563 ปรมิาณส ารองถ่านหิน มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

      หน่วย : ลา้นตนั 
 

เหมืองถ่านหิน ปรมิาณถา่นหินส ารอง ปรมิาณการขาย ปรมิาณถา่นหินส ารอง 
 ณ 31 ธ.ค. 2562 ม.ค. – ธ.ค. 2563 ณ 31 ธ.ค. 2563 

1. อินโดนีเซีย  330.85  19.64 311.17 
     1.1 เหมือง Jorong  10.24  1.21 9.03 
     1.2 เหมือง Indominco  46.93  9.14 37.76 
     1.3 เหมือง Kitadin  3.01  1.23 1.78 
     1.4 เหมือง Trubaindo  43.89  4.71 39.18 
     1.5 เหมือง Bharinto 149.37 3.35 146.02 
     1.6 โครงการ NPR  77.40  - 77.40 
2. ออสเตรเลีย             282.48  12.50 269.95 
    2.1  Airly               26.50  1.44 25.06 
    2.2  Angus Place               53.00  - 53.00 
    2.2  Clarence               33.50 1.74 31.76 
    2.3  Mandalong               61.74  5.10 56.63 
    2.4  Myuna               35.40  0.98 34.42 
    2.5  Springavale               22.14  3.24 18.89 
    2.6  Newstan               42.70  - 42.70 

2.7 Neubeck (Project)                7.50  - 7.50 
3. จีน             141.19  9.29 131.86 

3.1 Gaohe 125.54  8.07 117.43 

3.2 Hebi Zhongtai             15.65  1.22 14.43 
รวม             754.52  41.43 712.98 

 
 
ปริมาณการจ าหน่ายและปริมาณส ารองของก๊าซธรรมชาติ สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

 
*** ปรมิาณส ารองก๊าซธรรมชาตคิงเหลือของแหล่ง Marcellus และ Barnett อา้งองิตามรายงาน Reserve Report 

ของ Ryder Scott  
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2.  ค าศพัทส์ าคญัทางเทคนิคที่เก่ียวขอ้งกบัธรณีวิทยา และค าศพัทเ์ฉพาะเก่ียวกบัธุรกิจการท าเหมืองถ่านหิน 
 ค าศพัทเ์ก่ียวกบัถา่นหิน (เรียงล าดบัอกัษรภาษาองักฤษ) 

 
หมวด B ค าแปล 
Barge เรือทอ้งแบนส าหรบัขนส่งสมัภาระหนกัไปตามแม่น า้ โดยมีขนาดระวางบรรทกุ

สินคา้ไดป้ระมาณ 8,000 – 10,000 ตนัต่อล าต่อเที่ยว 
 

Belt Conveyor สายพานล าเลียงถ่านหิน   
 

Coal Blending 
 

การผสมถ่านหินคณุภาพตา่งกนั เพื่อใหไ้ดค้ณุภาพถ่านหินตามที่ลกูคา้ตอ้งการ 

Boom Stacker เครื่องโปรยกองถา่นหิน ใชใ้นการโปรยถ่านหินลงมาเป็นกองๆ บนลานเก็บกอง 
 

หมวด C ค าแปล 
Clean Coal Technology เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่คิดคน้ขึน้เพื่อการใชถ้่านหินท่ีมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึน้ รวมทัง้ช่วยปกป้องสิ่งแวดลอ้ม อาทิเช่น 
การก าจดัสิง่เจือปนต่างๆ ออกจากถ่านหิน การเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาไหม้
ถ่านหินและลดมลพิษที่เกดิระหวา่งการเผาไหม ้ตลอดจนการก าจดัมลพิษที่เกิด
จากการเผาไหมแ้ละป้องกนัผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม  
 

Coking Coal (หรือ 
Metallurgical Coal) 
 

ถ่านหินท่ีใชใ้นการถลงุเหล็ก 

Coal Gasification เทคโนโลยีที่เปล่ียนสถานะถ่านหินใหเ้ป็นก๊าซ 
 

Coal Reserve  ปรมิาณถา่นหินส ารองไดร้วมไวเ้ป็นส่วนหนึ่งของ Coal Resources ซึง่ไดม้ี
การศกึษาเชงิวศิวกรรมและพรอ้มทัง้มีการประเมินปรมิาณถ่านหินส ารองที่คาดวา่
จะผลิตไดใ้นเชิงพาณิชยโ์ดยค านงึถึงปัจจยัรายไดแ้ละตน้ทนุแแลว้ 

Coal Resource  ปรมิาณถา่นหินทัง้หมดที่ประเมนิไดต้ามวิธีการส ารวจ ปรมิาณส ารองถา่นหินนีค้ิด
เฉพาะปรมิาณที่มีศกัยภาพในทางเศรษฐศาสตรเ์ทา่นัน้ซึง่เป็นท่ียอมรบักนัในระดบั
สากล 
 

Coal Washing กระบวนการแยกสิ่งที่ไม่ตอ้งการออกจากถ่านหิน  
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หมวด C ค าแปล 
Cost Insurance & Freight 
Discharging Port  
(หรือ CIF) 

ผูข้ายรบัภาระในค่าสินคา้ที่ไดร้วมค่าขนส่งซึ่งจะขนส่ง สินคา้ไปจนถึงท่าเรือของผู้
ซือ้ และค่าประกนัภยัการขนส่งสินคา้เพื่อคุม้ครองความเส่ียงต่อความเสียหายหรือ 
สญูเสียของสินคา้ในระหว่างการขนส่งดว้ย 
 

Crusher 
 

เครื่องโมถ่่านหิน เพื่อย่อยถา่นหินใหไ้ดข้นาดก่อนล าเลียงไปตามสายพาน 
 

หมวด D ค าแปล 
Demurrage Charges ค่าเสียเวลาของเรือ หรือค่าเสียเวลาของตูสิ้นคา้ที่ไม่สามารถน าออกจากท่าไดต้าม

เวลาที่ก าหนด (ภายในเขตท่าเรือ) 
 

Dumping Area บรเิวณส าหรบัทิง้ดิน 
 

หมวด F ค าแปล 
Finished Coal  
(หรือ FC) 

ถ่านหินท่ีผ่านกระบวนการบดจนไดข้นาด 
 

Free On Board Loading 
Port (หรือ FOB) 

ผูข้ายส่งมอบสินคา้ ขา้มกาบเรือลงในระวางเรือ ค่าใชจ้่ายนอกเหนือจากนีแ้ละ
ความเส่ียงตา่งๆ เป็นของผูซ้ือ้ 
 

หมวด H ค าแปล 
Hauling Road เสน้ทางขนส่งถ่านหิน 

 
Heating Value ค่าความรอ้นของถา่นหิน หน่วยเป็นกิโลแคลอรีต่อกิโลกรมั (kcal/kg) 

 
หมวด L ค าแปล 
Longwall Mining: การท าเหมืองแบบก าแพงยาว เป็นเทคนิคการท าเหมืองใตด้ินแบบหน่ึง ท่ีมีการใช้

เครื่องจกัรหลกั คือ หวัตดัถา่นหิน (Shearer) และระบบค า้ยนัไฮดรอลิค (Hydraulic 
Jacks) เพื่อขดุถ่านหินทีละส่วน เป็นแนวระนาบ ตลอดแนวการวางตวัของชัน้ถ่าน
หิน 

หมวด M ค าแปล 
Moisture ความชืน้ของถา่นหิน 

 
Mt 
ย่อมาจาก Million Tonnes 

ปรมิาณลา้นตนั 
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หมวด M ค าแปล 
Mtpa 
ย่อมาจาก Million Tonne 
per Annum 

เป็นการวดัปรมิาณถา่นหินท่ีขดุได ้ในหน่วยลา้นตนัต่อปี 
 

หมวด O ค าแปล 
Open–Cut  
(หรือ Open-Pit) 

วิธีการท าเหมืองแบบเปิดหนา้ดิน  
 

Overburden ดินปิดทบั เปลือกดิน ชัน้ดินหรือมวลหินที่ปิดทบัในส่วนดา้นบนของถ่านหิน ซึง่เป็น
ส่วนท่ีจะตอ้งถกูขดุออกก่อนท าการขดุถา่นหิน 
 

หมวด P ค าแปล 
Port Stockyard ลานกองเก็บถา่นหิน 

 
หมวด R ค าแปล 
Run-of-Mine Coal  
(หรือ ROM) 

ถ่านหินท่ีขดุขึน้มาจากเหมือง  
 

หมวด S ค าแปล 
Seam (หรือ Bed) ชัน้ถ่านหิน 

 
Ship Loader ระบบอปุกรณล์ าเลียงถ่านหินลงเรือเดินสมทุร 

 
Stripping Ratio อตัราการเปิดหนา้ดินต่อถ่านหิน 

 
Sulfur ค่าซลัเฟอรใ์นถ่านหิน  

 
หมวด T ค าแปล 
Thermal Coal  
(หรือ Steam Coal) 

เป็นถ่านหินประเภทเชือ้เพลิงใหค้วามรอ้น  
 

tph 
ย่อมาจาก tonne per hour 

เป็นหน่วยวดัอตัราการล าเลียงหรือขนถ่ายส่ิงของ โดยวดัเป็นตนัต่อชั่วโมง 
 

หมวด V ค าแปล 
Vessel  เรือขนส่งสินคา้โดยการบรรทุกสินคา้ลงในระวางเรือใหญ่ ส่วนใหญ่ใชใ้นการขน

สินคา้แบบเทกอง (Bulk Cargo) มักมีเสน้ทางเดินเรือแบบจากเมืองท่าตน้ทางถึง
เมืองท่าปลายทาง (End to end) มีขนาดระวางบรรทกุสินคา้ไดป้ระมาณ 10,000 – 
100,000 ตนัต่อล าต่อเที่ยว 
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หมวด W ค าแปล 
Washed Coal ถ่านลา้ง คือถ่านหินท่ีผ่านกระบวนการลา้งถ่านหินแลว้ 

 
 

ค าศพัทส์ าคญัทางเทคนิคที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกจิไฟฟ้า (เรียงล าดบัอกัษรภาษาองักฤษ) 
 

ค าศัพท ์ ค าแปล 
Coal Power Plant โรงไฟฟ้าประเภทใชค้วามรอ้นจากเชือ้เพลิงถ่านหิน 

 
Combined Heat and 
Power Plant  
(โรงไฟฟ้าพลังงานร่วม) 

โรงไฟฟ้าที่น าเอาเครื่องกนัหนัก๊าซ และเครื่องกงัหนัไอน า้มาใชร้ว่มกนั โดยน าความ
รอ้นจากไอเสียที่ออกจากเครื่องกันหันก๊าซที่มีความรอ้นสูงไปผ่านหม้อน า้ แลว้
ถ่ายเทความรอ้นใหก้บัน า้ ท าใหน้ า้เดือดกลายเป็นไอ ไปขบักงัหนัไอน า้ ซึ่งต่ออยู่กบั
เพลาของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาไดอ้ีกครัง้ 
 

Feed-in-tariff อตัรารบัซือ้ไฟฟ้าคงที่ตลอดอายโุครงการ 
 

Godo Kaisha 
(การลงทุนแบบจีเค) 
 

การลงทนุในประเทศญ่ีปุ่ นโดยวิธีการจดัตัง้บรษิัทประเภทจ ากดัความรบัผิด 

Independent Power 
Producer (IPP) 

ผูผ้ลิตไฟฟ้าอิสระ 

Mine-mouth Power Plant โรงงานไฟฟ้าที่ตัง้อยู่ปากเหมืองถ่านหิน 
 

Thermal Power Plant 
 

โรงไฟฟ้าที่ใชพ้ลงัความรอ้นจากไอน า้หรือก๊าซจากการเผาไหมเ้ชือ้เพลิงมาเป็นตน้
พลงัขบัเคล่ือนเครื่องกงัหนัไอน า้หรือกงัหนัก๊าซ โรงไฟฟ้าที่ใชค้วามรอ้นจากการเผา
ไหมเ้ชือ้เพลิงหลายชนิด เช่น ก๊าซธรรมชาติ ลิกไนต ์น า้มนัเตา ฯลฯ 
 

Tokumei Kumiai 
structure 
(โครงสร้างการลงทนุ 
แบบทเีค) 
 

โครงสรา้งโทคุเมอิ คุมิไอ ซึ่งเป็นการลงทุนโดยการเป็นหุ้นส่วนแบบญ่ีปุ่ นตาม
สัญญาระหว่างนักลงทุนและผู้ด  าเนินกิจการโดยนักลงทุนจะลงทุนจ านวนหนึ่ง
ให้แก่ผู้ด  าเนินกิจการ ในรูปของเงินสด หรือทรัพย์สินที่มีมูลค่า) โดยได้รับ
ผลตอบแทนในรูปของสิทธิที่จะไดร้บัส่วนแบ่งปันก าไรท่ีเกิดจากกิจการท่ีรว่มลงทนุ 
 

Transmission Line 
(สายส่งไฟฟ้า) 

อปุกรณป์ระเภทตวัน าท าหนา้ที่ถ่ายทอดพลงังานไฟฟ้าไปสู่ปลายทาง 
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ค าศพัทส์ าคญัทางเทคนิคที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกจิน า้มนัและก๊าซ (เรยีงล าดบัอกัษรภาษาองักฤษ)  
 

ค าศัพท ์ ค าแปล 
Barrel (bbl) 
 

หน่วยวดัในอตุสาหกรรมปิโตรเลียม ที่ใชว้ดัปรมิาตรน า้มนัดบิและผลิตภณัฑน์ า้มนั โดย 
1 บารเ์รล มีค่าเท่ากบั 158.978 ลิตร หรือ 42 ยเูอส แกลลอน 
 

Completing 
 

วิธีการที่จะใหน้ า้มนัและก๊าซธรรมชาติไหลจากแหล่งกักเก็บมาที่ปากหลมุได ้โดยการ
ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือที่จ  าเป็นส าหรับเตรียมหลุมเพื่อการผลิตน ้ามันและก๊าซ 
หลงัจากไดเ้จาะหลมุและท าการทดสอบหลมุแลว้ 
 

Drilling 
 

กระบวนการนีเ้ป็นการใชแ้ท่นขุดเจาะ โดยเจาะหลมุแนวตัง้ หรือแนวนอน เพื่อวางท่อ
น าน า้มนัและก๊าซธรรมชาติขึน้มาจากใตด้ิน 
 

Economic Reserves ปริมาณส ารองปิโตรเลียม คือค่าประมาณของปริมาตรปิโตรเลียมซึ่งคาดว่าจะผลิต
ขึน้มาไดใ้นเชิงพาณิชย ์จากบริเวณที่แน่ใจแลว้ว่ามีปิโตรเลียมอยู่และสามารถผลิตได้
จากวนัท่ีก าหนด ภายใตส้ภาพเศรษฐกิจในขณะนัน้ และเป็นค่าที่เปล่ียนแปลงไดเ้มื่อมี
ขอ้มลูเพิ่มขึน้และมีการค านวณใหม่ 
 

Estimated Ultimate 
Recovery 
 

ปริมาณน ้ามันหรือก๊าซธรรมชาติของหลุมผลิตหนึ่งหลุม โดยหลุมผลิตนั้นมักมี
ระยะเวลาการผลิตจนกระทั่งการสละทิง้หลมุประมาณ 40-50 ปี 
 

Held By Production 
(HBP) 
 

พืน้ที่เช่าช่วงในการด าเนินงานการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมที่จะไม่หมดอายุตราบ
เท่าที่หลมุผลิตน า้มนัหรือก๊าซธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง 
 

Horizontal Well 
 

หลุมที่ถูกเจาะในแนวตัง้จนกระทั่งถึงความลึกที่เหมาะสม จากนั้นจะค่อยๆปรบัการ
เจาะเป็นแนวนอน 
 

Hydraulic Fracturing 
 

วิธีการท าให้เกิดรอยแตกในชั้นหิน ด้วยการฉีดน ้าผสมสารเคมีและทรายจ านวน
มหาศาลลงไปในหลมุเจาะ เพื่อใหน้ า้มนัหรือก๊าซธรรมชาติที่ถูกกักเก็บอยู่ระหว่างชั้น
หลดุออกมา 
 

Joint Working Interest  การด าเนินงานร่วมกันของสองฝ่ายหรือมากกว่านั้น โดยแต่ละฝ่ายมีส่วนแบ่งตาม
สดัส่วน ในแปลงสมัปทานหรือพืน้ท่ีเช่าเพื่อด าเนินการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 
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ค าศัพท ์ ค าแปล 
Lease Operating 
Expenses (LOE) 
 

ค่าใชจ้่ายต่อการผลิตก๊าซธรรมชาติในหนึ่งพนัลกูบาศกฟ์ตุ 

Mcf 
 

หน่วยวดัในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ที่ใชว้ดัปริมาตรก๊าซ โดย 1 Mcf มีค่าเท่ากับ 1 
พนัลกูบาศกฟ์ุต การผลิตของก๊าซธรรมชาติมกัจะวดัในหน่วย Mmcfd มีค่าเท่ากับ 
1 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุต่อวนั 
 

Oil and Gas Lease 
 

การเช่าช่วงเพื่อใชใ้นการด าเนินการเจาะ โดยก่อนด าเนินการเจาะ เจา้ของสิทธิใน
แหล่งปิโตรเลียมตอ้งใหบ้ริษัทที่ด  าเนินงานส ารวจและผลิตปิโตรเลียมเช่าช่วง ดว้ย
การมีโบนสัเช่าช่วงล่วงหนา้ และไดร้บัค่าสิทธ์ิจากการผลิตปิโตรเลียม 
 

Operator 
 

บรษิัทท่ีเป็นผูด้  าเนินงานการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม ในแปลงสมัปทานหรือพืน้ที่
เช่าเพื่อด าเนินการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม ที่มีผู้ร่วมถือหุ้นอยู่ดว้ยกันหลาย
บรษิัท 
 

Porosity 
 

ค่าความพรุนของหิน หมายถึง จ านวนช่องว่างระหว่างหิน คิดเป็นเปอรเ์ซ็นตโ์ดย
ปริมาตร ค่าความพรุนของหินจะเป็นตวัวดัความจุในการกักเก็บของไหลในชั้นหิน
กกัเก็บ  

Proved Developed 
Reserves (PDP) 
 

ปรมิาณส ารองปิโตรเลียมที่พิสจูนแ์ลว้ โดยเป็นปรมิาณน า้มนัหรือก๊าซธรรมชาตขิอง
หลมุผลิตที่ก าลงัด าเนินการผลิตอยู่ 

Proved Undeveloped 
Reserves (PUD) 
 

ปรมิาณส ารองปิโตรเลียมที่พิสจูนแ์ลว้ โดยเป็นปรมิาณน า้มนัหรอืก๊าซธรรมชาติของ
หลมุที่จะผลิตในอนาคต  

Reservoir 
 

แหล่งกกัเก็บปิโตรเลียม โดยปิโตรเลียมซึง่ไดแ้ก่น า้มนัและก๊าซธรรมชาติจะสะสม
ตวัอยูใ่นช่องวา่งระหว่างหิน เช่น ชัน้หินทราย 
 

Single Well Economics 
 

การประเมินเศรษฐศาสตรข์องหลมุผลิตน า้มนัหรือก๊าซธรรมชาตหิน่ึงหลมุ การ
ประเมินนีไ้ดร้วบรวมขอ้มลูเงินลงทนุ ค่าใชจ้่ายในการเจาะและการเตรียมหลมุเพื่อ
ผลิต ราคาขาย และปรมิาณการผลิตน า้มนัและก๊าซธรรมชาตใินระยะประมาณ 40-
50 ปีของหลมุผลิตนัน้ 
 

Vertical Well 
 

หลมุที่ถกูเจาะในแนวตัง้ 
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4.2   นโยบายการลงทนุในบริษัทย่อยและบริษทัร่วม  

 บรษิัทฯ ไดก้ าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานธุรกิจดา้นพลงังานภายใตก้ลยทุธ ์Greener & Smarter โดยครอบคลมุ 3 
กลุ่มธุรกิจหลกัไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน (ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ รวมถงึงานท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ การตลาด การคา้ 
โลจิสติกส ์และการจดัหาเชือ้เพลงิ และสายส่ง) กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน (โรงไฟฟ้าจากพลงังานเชือ้เพลงิทั่วไป และจาก
พลงังานทดแทน) และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลงังาน (ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบครบวงจร ระบบ
จดัเก็บพลงังาน และระบบการจดัการเทคโนโลยีพลงังาน)  ดว้ยความมุง่มั่นท่ีจะกา้วสู่ความเป็นผูน้  าดา้นพลงังานแห่ง
เอเชยี โดยมีฐานธุรกจิใน 10 ประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศไทย สาธารณรฐัอินโดนเีซยี สาธารณรฐัประชาชนจีน ประเทศ
ออสเตรเลีย สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศมองโกเลีย สิงคโปร ์ญ่ีปุ่ น สหรฐัอเมรกิา และเวียดนาม 

 ปี 2563 เหมืองถา่นหินในสาธารณรฐัอินโดนีเซียมีปรมิาณการผลิต 18.4 ลา้นตนั ในประเทศออสเตรเลียมีปรมิาณการ
ผลิต 12.4 ลา้นตนั และเหมืองถ่านหินในสาธารณรฐัประชาชนจีนมีปรมิาณการผลิต 10.2 ลา้นตนั บรษิัทฯ ไดเ้ขา้ไป
ด าเนินการพฒันาธุรกจิในดา้นการจดัหาเงินทนุ การส ารวจ การผลิต การขนส่ง การจดัจ าหน่าย และการพฒันาฐาน
การตลาดดว้ยมาตรฐานท่ีทดัเทียมผูผ้ลิตถ่านหิน ผูผ้ลิตก๊าซธรรมชาติและบรษิัทผูผ้ลิตไฟฟ้าในระดบัสากล  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  บรษิัทฯ มีเงินลงทนุในบรษิัทรว่มคา้ บรษิัทรว่มและบรษิัทอื่นในธุรกิจหลกั 3 ธุรกิจ คือ กลุม่
ธุรกิจแหล่งพลงังาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลงังาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลงังาน โดยมเีงินลงทนุในบรษิัทรว่มคา้และบรษิัท
รว่มมลูคา่รวมมลูค่ารวม 1,689.95 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ หรือ 50,761 ลา้นบาทหรือมีสดัส่วนเงินลงทนุในบรษิัทรว่มคา้และ
บรษิัทรว่มทัง้หมดคิดเป็นรอ้ยละ 18 ของสินทรพัยร์วมของงบการเงินรวมตามวิธีส่วนไดเ้สีย    

 และมีเงินลงทนุในบรษิัทย่อยและเงินลงทนุอื่นมลูค่ารวม 2,489.58 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ หรือ 74,780 ลา้นบาท หรือมี
สดัส่วนเงินลงทนุในบรษิัทย่อยและเงินลงทนุอื่นทัง้หมดคดิเป็นรอ้ยละ 45 ของสินทรพัยร์วมของงบการเงินเฉพาะบรษิัท
ตามวิธีราคาทนุ (ดรูายละเอียดตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 15 เงินลงทนุในบรษิัทย่อยและส่วนไดเ้สียในกจิการ
รว่มคา้)  

 ในส่วนของการบรหิารบรษิัทย่อย บรษิัทฯ ควบคมุดแูลบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่ม โดยการส่งกรรมการหรือผูบ้รหิารเขา้ไป
เป็นตวัแทนในบรษิัทย่อยในจ านวนมากกว่ากึง่หน่ึงของจ านวนคณะกรรมการทัง้หมดของบรษิัทยอ่ยนัน้ๆ และใชน้โยบาย
การบรหิารงานเช่นเดยีวกบัของบรษิัทฯ เป็นแบบ Matrix Organization และในส่วนของบรษิัทรว่ม บรษิัทฯ ไดค้วบคมุดแูล
โดยการส่งกรรมการหรือผูบ้รหิารเขา้ไปเป็นกรรมการตามสดัส่วนการถือหุน้ ซึ่งผูเ้ป็นกรรมการจะตอ้งผลกัดนัใหบ้รษิัท
รว่มนัน้ๆ ด าเนินการใหเ้ป็นผลส าเรจ็ในเรื่องส าคญัๆ เช่น ใหไ้ดผ้ลตามเปา้หมาย ใหม้กีารบรหิารงานท่ีโปรง่ใส และมีการ
รายงานผลประกอบการทกุเดือน ใหส้ามารถจา่ยเงินปันผลไดต้ามเป้าหมาย และไม่ลงทนุเกินจ านวนท่ีไดร้บัอนมุตัิ 
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5.   ข้อพิพาททางกฎหมาย 
 

 

ประเทศอินโดนีเซีย 

1.) ในระหวา่งปี 2563 มีความคืบหนา้ของคดีความที่ไดร้ายงาน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ดงัต่อไปนี ้ 

- ส าหรบัคดีเรียกรอ้งคา่ชดเชยที่ดนิจ านวน 9.616 พนัลา้นอินโดนเีซียรูเปีย หรือเทียบเทา่ 0.71  ลา้นเหรียญสหรฐั 
โจทกไ์ดย้ื่นฟ้องบรษิัทย่อยเป็นจ าเลยที่ 1 พรอ้มกบับคุคลภายนอกต่อศาลแขวงในเดือนธันวาคม 2561  ต่อมาเมื่อ
วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2562 ศาลไดม้ีค  าพิพากษายกฟ้องโจทก ์แต่โจทกไ์ดย้ื่นอทุธรณค์ าพิพากษา   ในเดือนเมษายน 
2563 บรษิัทย่อยไดร้บัค าพิพากษาของศาลอทุธรณซ์ึ่งออก ณ วนัท่ี 10 กนัยายน 2562 โดยพิพากษายืนตามค า
พิพากษาของศาลแขวง  โจทกไ์ม่ไดย้ื่นฎีกาคดัคา้นค าพิพากษาของศาลอทุธรณภ์ายในก าหนดเวลา จึงท าใหค้  า
พิพากษาของศาลอทุธรณเ์ป็นท่ีสดุ คดีนีจ้งึเป็นอนัยตุิ 

- คดีเรียกรอ้งคา่สิทธิในผลผลิตจากเหมืองถ่านหินเป็นเงินจ านวน 100 ลา้นเหรียญสหรฐั  โจทกไ์ดย้ื่นฟ้องบรษิัทย่อย 
2 บรษิัทเป็นจ าเลยที่ 1 และที่ 2 พรอ้มกบับคุคลภายนอกต่อศาลแขวงในเดือนตลุาคม 2562 โดยอา้งว่าตนเองเป็น
ผูถื้อหุน้ในบรษิัทจ าเลยที่ 1  ซึ่งจ าเลยที่ 1 ไดส้ญัญาว่าจะจา่ยคา่สิทธิแก่โจทกเ์ป็นเงิน 1 หรียญสหรฐัต่อการผลิต
ถ่านหิน 1 ตนั รวมเป็นเงิน 100 ลา้นเหรียญสหรฐั  ในวนัท่ี 1 กนัยายน 2563 ศาลแขวงมคี าพิพากษายกฟ้องโจทก ์ 
แต่โจทกไ์ม่ไดย้ื่นอทุธรณค์ าพิพากษาของศาลแขวงภายในก าหนดเวลา จงึท าใหค้  าพิพากษาของศาลแขวงเป็น
ที่สดุ คดีนีจ้ึงเป็นอนัยตุิ 

 

 ในช่วงปลาย 2563 มีคดีแพง่ที่อยู่ระหว่างการด าเนินคดจี านวน 2 คดีซึ่งเป็นคดเีดมิที่เคยฟ้องรอ้งบรษิัทย่อย 2 บรษิัทมา
ก่อน และศาลไดพ้ิพากษายกฟ้องทัง้ 2 คดีมาแลว้  แต่เมื่อโจทกน์ าคดมีายื่นฟ้องใหม่ บรษิัทย่อยไดใ้หค้  าการวา่เป็นคดีเดมิ
ที่ยตุิไปแลว้  ศาลอินโดนีเซียจะท าการตรวจสอบว่าเป็นการฟ้องซ า้หรือไม่ ซึ่งในระหวา่งนีจ้ะด าเนนิคดีไปตามกระบวนการ 
ทัง้ 2 คดมีีทนุทรพัย ์23.5 พนัลา้นอินโดนีเซียรูเปียะ และ 19.14 พนัลา้นอินโดนีเซียรูเปียะ หรือประมาณ 1.66 ลา้นเหรียญ
สหรฐั  และ 1.36 ลา้นเหรยีญสหรฐัตามล าดบั ซึง่ผูบ้รหิารของกลุ่มกิจการมีความเห็นว่าไม่มคีวามเส่ียงใดๆ เนื่องจากเป็น
การฟ้องซ า้และศาลจะพิพากษายกฟ้องในท่ีสดุ 
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สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
2.) การตรวจสอบภาษีของบริษัทย่อยในสาธารณรฐัอินโดนีเซีย 

 

ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 รายละเอียดของภาษีเงินไดจ้่ายล่วงหนา้ท่ีบริษัทย่อยในสาธารณรฐัอินโดนีเซีย
จ่ายเน่ืองจากขอ้ก าหนดจากผลการตรวจสอบภาษีของ Directorate General of Tax (DGT) ท่ีส  าคญัมีดงัต่อไปนี ้
 

ปี   พันเหรียญสหรัฐ พันบาท  
พ.ศ. บริษัท รายละเอียด  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 สถานะ ณ วันท่ีในงบการเงิน 

2552 ITM การจ่ายภาษีเงินไดน้ิติบคุคลต ่าไปจ านวน 
13 ลา้นเหรียญสหรฐั 

- 13,031 - 392,937 ในเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 ITM ด าเนินการ
ยื่นคดัคา้นการอทุธรณต์่อศาลฎีกา 

2554  TCM  การจ่ายภาษีเงินไดห้กั ณ ที่จ่าย 23 ต ่า
ไปจ านวน 36.4 พนัลา้นอินโดนีเซียรูเปีย 
หรือเทียบเท่า 2.6 ลา้นเหรียญสหรฐั  

-  -  -  -  ใ น เ ดื อ น พฤษภ า คม  พ . ศ .  2560 TCM 
ด าเนินการยื่นหนังสือเพ่ือคัดคา้นค าอุทธรณ์
ของ DGT ต่อศาลฎีกา  

2555  TCM  การจ่ายภาษีเงินไดน้ิติบคุคลสงูไป
จ านวน 5.5 ลา้นเหรียญสหรฐั  

2,883  2,877  86,597 86,753  ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 TCM ด าเนินการ
ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ส าหรับเรื่องการหัก
ค่าใชจ้่ายในการค านวณภาษี 
 
ใน เดื อนพฤศจิ ก ายน  พ .ศ .  2563 TCM 
ด าเนินการยื่นคดัคา้นการอทุธรณต์่อศาลฎีกา
ส าหรบัค่าบริหารการตลาด 

2555 TCM การจ่ายภาษีเงินไดห้กั ณ ที่จ่าย 23/26 
และภาษีมลูค่าเพ่ิมต ่าไปจ านวน 81.8 
พนัลา้นอินโดนีเซียรูเปีย หรือเทียบเท่า 5.8 
ลา้นเหรียญสหรฐั 
 

- - - - ในเดือน เมษายน พ.ศ. 2561 ศาลฎีกาตดัสินคดี
บางส่วนเกี่ยวกับภาษีมลูค่าเพ่ิมและภาษีเงินได้
หกั ณ ที่จ่าย 23/26 ให ้DGT ชนะคดี  
 
ใน เดื อน  พฤศจิ กายน  พ.ศ .  2563 TCM 
ด าเนินการยื่นคัดค้านการอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
ส าหรบัภาษีเงินได ้หกั ณ ที่จ่าย 23/26 

2555 KTD การจ่ายภาษีเงินไดน้ิติบคุคลสงูไปจ านวน 
6.2 ลา้นเหรียญสหรฐั 

6,181 6,181 185,659 186,382 ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 DGT ได้ยื่น
คดัคา้นการอทุธรณต์่อศาลฎีกา 
 

2556  IMM  การจ่ายภาษีเงินไดห้กั ณ ที่จ่าย 23/26 
ต ่าไปจ านวน 33.8พนัลา้นอินโดนีเซีย            
รูเปีย หรือเทียบเท่า 2.4 ลา้นเหรียญสหรฐั  

2,266 2,432 68,064  73,335 ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 IMM ยื่นอุทธรณ์
ต่อศาลฎีกา  

2556  KTD, TCM  การจ่ายภาษีเงินไดน้ิติบคุคลสงูไปจ านวน 
3.7 ลา้นเหรียญสหรฐั  

-  2,261   - 68,178 KTD: ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ศาลฎีกาได้
พิพากษาให ้KTD แพค้ดีสาหรบัภาษีเงินได้นิติ
บคุคลจ านวน 1.42 ลา้นเหรียญสหรฐั  
 
TCM: ในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ศาลฎีกา
ไดต้ดัสินคดีให ้TCM ชนะคดี  

2556 TCM, 
JBG, KTD 

การจ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 23/26 
และภาษีมูลค่าเพ่ิมต ่าไปจ านวน 79.8 
พันลา้นอินโดนีเซียรูเปีย หรือเทียบเท่า 4.8 
ลา้นเหรียญสหรฐั 

913 2,804 27,424 84,552 KTD 
ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2563 ศาลฎีกาตัดสินคดีให ้KTD ชนะคดี
บางส่วนส าหรบั ภาษีเงินไดห้ัก ณ ที่จ่าย 26 ที่
เกี่ยวขอ้งกบัค่าปรบัจากการขนถ่ายสินคา้ลงเรือ
ล่าชา้ 
ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ศาลฎีกาตัดสิน
คดีให ้KTD แพค้ดีบางส่วนส าหรบั ภาษีเงินได้
หกั ณ ที่จ่าย 23  
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ปี   พันเหรียญสหรัฐ พันบาท  
พ.ศ. บริษัท รายละเอียด  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 สถานะ ณ วันท่ีในงบการเงิน 

 
TCM 
ในเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 
ศาลฎีกาตัดสินคดีภาษีเงินไดห้ัก ณ ที่จ่าย 23 
ให ้TCM ชนะคดีบางส่วน  
 
ในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2562 ศาลฎีกาตดัสินคดี
ให ้TCM ชนะคดีบางส่วนส าหรับภาษีหัก ณ ที่
จ่าย 26 ที่เกี่ยวข้องกับค่าปรับจากการขนถ่าย
สินคา้ลงเรือล่าชา้และค่าบริหารการตลาด  
 
ในเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 
ศาลฎีกาตัดสินคดีให ้TCM ชนะคดีและชนะคดี
บางส่วนสาหรับ offshore VAT และ domestic 
VAT  

 
JBG 
ในเดือนกมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 DGT ยืน่อทุธรณ์
ต่อศาลฎีกาส าหรบั domestic VAT 
 
ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ศาลฎีกาไดต้ดัสิน
ให ้JBG ชนะคดีบางส่วนส าหรบั offshore VAT 

2558  IMM  การจ่ายภาษีเงินไดน้ิติบุคคลสงูไปจ านวน 
3.1 ลา้นเหรียญสหรฐั และภาษีเงินไดห้ัก 
ณ ที่จ่าย 23/26 และภาษีมูลค่าเพ่ิมต ่าไป
รวม เ ป็ น เ งิ นจ านวน  94.3 พั นล้าน
อินโดนีเซียรูเปีย หรือเทียบเท่า 6.7 ลา้น
เหรียญสหรฐั  

9,284  9,375 278,864  282,694 ในเดือนสิงหาคมถึงเดือนตลุาคม พ.ศ. 2561 
IMM ไดย้ื่นฟ้องต่อศาลภาษีอากรส าหรบัภาษี
เงินไดห้กั ณ ที่จ่าย 26 และภาษีเงินไดห้กั ณ ที่
จ่าย 23 และภาษี มลูค่าเพ่ิม และภาษีเงินไดน้ิติ
บคุคล  
 
ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ศาล 
ภาษีอากรไดต้ดัสินให ้IMM ชนะคดีส  าหรบั 
domestic VAT 

2559 IMM การจ่ ายภาษี เงินได้หั ก ณ ที่ จ่ าย  26  
ต ่าไปจ านวน 27.7 พนัลา้นอินโดนีเซียรูเปีย 
หรือเทียบเท่า 1.9 ลา้นเหรียญสหรฐั 

1,966 1,995 59,053 60,157 ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 IMM ไดย้ื่นฟ้อง
ต่อศาลภาษี   

2561 IMM การจ่ายภาษีเงินไดน้ิติบุคคลสูงไปจ านวน 
4 ลา้นเหรียญสหรฐั 

3,975 - 119,397 - ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 IMM ไดย้ื่น
อทุธรณต์่อ DGT  

2562-
2563 

IMM การจ่ายภาษีที่ดินและโรงเรื อนต ่ าไป
จ านวนเงิน 99.5 พันลา้นอินโดนีเซียรูเปีย 
หรือเทียบเท่า 7.1 ลา้นเหรียญสหรฐั 

7,058 - 212,002 - ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 IMM ไดย้ื่น
อทุธรณต์่อ DGT 

  รวม 34,526 40,956 1,037,060 1,234,988  

 

นอกจากที่กล่าวขา้งตน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษัทย่อยเจ็ดแห่งในสาธารณรฐัอินโดนีเซียอยู่ระหว่างการ
ตรวจสอบภาษีโดย DGT ส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชีตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2562 ทั้งนีผู้บ้ริหารของกลุ่ม
กิจการเชื่อว่าผลของการตรวจสอบภาษี การอุทธรณแ์ละคดีที่อยู่ในศาลไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาคัญต่องบ
การเงินรวม 
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3.) คดีฟ้องรอ้งของบรษิัทย่อยในสาธารณรฐัอินโดนีเซีย 
บริษัทย่อยสี่แห่งในสาธารณรฐัอินโดนีเซียไดถู้กฟ้องรอ้งด าเนินคดีท่ีมีนัยส าคญัจ านวน 3 คดี ซึ่ง 1 คดีเป็นกรณีเรียกรอ้ง
ค่าชดเชยท่ีดินในบริเวณพืน้ท่ีเหมืองถ่านหินท่ีไดร้บัสมัปทาน เป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ 1,095 พนัลา้นอินโดนีเซียรูเปีย หรือ
เทียบเท่า 76.89 ลา้นเหรียญสหรฐั 1 คดีเป็นคดีอนุญาโตตุลาการซึ่งเรียกรอ้งค่าเสียหายเป็นเงินจ านวน 5.98 ลา้นเหรียญ
สหรฐั และอีก 1 คดีเป็นคดีเรียกรอ้งค่าสิทธิในผลผลิตจากเหมืองถ่านหินจ านวน 100 ลา้นเหรียญสหรฐั 
 
- ส าหรบัคดีท่ีเรียกรอ้งค่าชดเชยท่ีดินจ านวน 1,095 พันลา้นอินโดนีเซียรู เปีย หรือเทียบเท่า 76.89 ลา้นเหรียญสหรฐั 

โจทกไ์ดย้ื่นค าฟ้องบริษัทย่อยเป็นจ าเลยท่ี 2 ต่อศาลแขวงในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 เมื่อวนัท่ี 24 มกราคม พ.ศ. 2562 
ศาลไดม้ีค  าพิพากษายกฟ้องโจทก ์ซึ่งโจทกม์ิไดอ้ทุธรณค์ าพิพากษาภายในก าหนดเวลา เป็นผลใหค้ดีเป็นอนัถึงท่ีสดุ 

 
- ส าหรบัคดีอนุญาโตตุลาการ บริษัทขนส่งทางเรือไดย้ื่นฟ้องบริษัทย่อย  2 บริษัท โดยเรียกรอ้งค่าเสียหายจากการไม่

ปฏิบตัิตามสญัญาขนส่งสินคา้และจากการบอกเลิกสญัญาโดยมิชอบรวมเป็นเงิน 5.98 ลา้นเหรียญสหรฐั คดีนีไ้ดย้ื่นต่อ 
Singapore Chamber of Maritime Arbitration และ ได้มี ก า ร แต่ ง ตั้ ง อนุญา โตตุ ล าการครบองค์คณะแล้ว 
อนุญาโตตุลาการได้ก าหนดตารางการพิจารณาคดีในเบือ้งต้น ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 แต่ต่อมาได้ขยาย
ระยะเวลาการยื่นค าให้การพยานถึงสิ ้นเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 แต่ เ น่ืองเพราะโจทก์ขอแก้ไขค าฟ้อง 
อนุญาโตตุลาการจึงก าหนดใหย้ื่นค าใหก้ารพยานภายในวนัท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 และหลงัจากนัน้โจทกก์็ยงัไดย้ื่น
ค าร้องต่าง ๆ ซึ่งบริษัทย่อยได้โต้แย้งคัดค้านท าให้การพิจารณาคดีต้องเลื่อนออกไป คณะอนุญาโตตุลาการได้
ก าหนดเวลาด าเนินกระบวนพิจารณาคดีในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 อน่ึง ในช่วงไตรมาสท่ี 2 โจทกก์ับบริษัทย่อยได้
เจรจากนัและตกลงที่จะประนีประนอมยอมความกนั โดย 
ในวนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ทัง้สองฝ่ายจึงไดต้กลงท าสญัญาประนีประนอมยอมความโดยบริษัทย่อยช าระเงิน 
จ านวน 3.25 ลา้นเหรียญสหรฐั เพื่อยุติคดีอนุญาโตตุลาการ ซึ่งบริษัทย่อยไดช้ าระเงินดังกล่าวแก่โ จทกแ์ลว้ในเดือน
พฤษภาคมและมิถนุายน พ.ศ. 2562 คดีจึงเป็นอนัยตุิท่ีแน่นอน 

 
- ส าหรบัคดีเรียกรอ้งค่าสิทธิในผลผลิตจากเหมืองถ่านหินจ านวน 100 ลา้นเหรียญสหรฐั โจทกไ์ดย้ื่นฟ้องบริษัทย่อย 2 

บริษัทเป็นจ าเลยท่ี 1 และท่ี 2 พรอ้มกบับคุคลภายนอกต่อศาลแขวงในเดือนตลุาคม พ.ศ. 2562 โดยอา้งว่าตนเองเป็นผู้
ถือหุน้ในบริษัทจ าเลยท่ี 1  ซึ่งจ าเลยท่ี 1 ไดส้ญัญาว่าจะจ่ายค่าสิทธิแก่โจทกเ์ป็นเงิน 1 เหรียญสหรฐัต่อการผลิตถ่านหิน 
1 ตนั รวมเป็นเงิน 100 ลา้นเหรียญสหรฐั ในวนัท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 2563 ศาลแขวงไดม้ีค  าพิพากษายกฟ้องโจทก ์แต่
โจทกไ์ม่ไดย้ื่นอทุธรณค์ าพิพากษาของศาลแขวงภายในก าหนดเวลา จึงท าใหค้  าพิพากษาของศาลแขวงเป็นท่ีสดุ  
คดีนีจ้ึงเป็นอนัยตุิ 
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6.   ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส าคัญอื่น 
 

6.1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อ สถานทีต่ัง้ของบริษัท บา้นปู จ ากัด (มหาชน) 

 

ชื่อบรษิัท : บรษิัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
ชื่อภาษาองักฤษ : Banpu Public Company Limited 
ประกอบธุรกิจหลกั : พลงังาน 
เลขทะเบียนบรษิัท : บมจ. 152 
ทนุจดทะเบียน : 5,074,581,515 บาท* 
ทนุท่ีเรียกช าระแลว้ : 5,074,581,515 บาท* 
จ านวนหุน้ : 5,074,581,515 หุน้* 
ราคาพาร ์ : 1 บาท 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : ชัน้ 27 อาคารธนภมูิ เลขที่ 1550 ถนนเพชรบรุีตดัใหม่ แขวงมกักะสนั       

เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400 
โทรศพัท ์ : 0-2694-6600 
โทรสาร : 0-2207-0696-8 
Web Site : www.banpu.com 
เลขานกุารบรษิัท : โทรศพัท ์ 0-2694-6859 
  e-mail : bodsec@banpu.co.th 
ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์ : โทรศพัท ์ 0-2694-6747  
  e-mail : investor@banpu.co.th 
ฝ่ายส่ือสารองคก์ร : โทรศพัท ์ 0-2694-6923  
  e-mail : corp_com@banpu.co.th 

 
 

หมายเหต ุ:  

*  เมื่อวนัท่ี 23 กนัยายน 2563 บรษิัทฯ ด าเนินการลดทนุจดทะเบียนช าระแลว้ จาก 5,161,925,515 บาท เป็น 
5,074,581,515  บาท โดยการตดัหุน้ท่ีซือ้คืนของบรษิัทฯ จ านวน 87,344,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  รวม 
87,344,000 บาท หลงัจดทะเบยีนลดทนุแลว้บรษิัทฯ จะมีทนุจดทะเบียนที่ช าระแลว้ จ านวน 5,074,581,515  บาท 
มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:bodsec@banpu.co.th
mailto:investor@banpu.co.th
mailto:corp_com@banpu.co.th
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2. ชื่อ สถานทีต่ั้งของนิติบุคคลทีบ่ริษทัฯ ถือหุน้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป  

   
ช่ือบริษัท 

 
ประเภทธุรกิจ 

 
ทุนจดทะเบียน 

 
ทุนช าระแล้ว 

จ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายแล้ว
ท้ังหมด (หุ้น) 

มูลค่าหุ้น 
ต่อหน่วย 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้น (%) 

ท่ีต้ัง 

1 บริษัท บา้นป ู
จ ากดั (มหาชน) 

พลงังาน บาท 
5,074,581,515 

บาท 
5,074,581,515 

5,074,581,515 1 - 1550  อาคารธนภมูิ  
ชัน้ 27 ถ.เพชรบรุีตดัใหม่ 
แขวงมกักะสนั    
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
10400  ประเทศไทย 
โทรศพัท ์:  0 2694 6600 

  บริษัทย่อย                   

  ประเทศไทย 
                  

2 บริษัท บา้นป ู   
มินเนอรลั จ ากดั 

ผลิตและ
จ าหน่าย 
ถ่านหิน 

บาท 
3,200,000,000  

บาท 
3,200,000,000  

3,200,000  1,000 100.00% 
(ถือโดยบริษัท 
บา้นป ูจ ากดั 
(มหาชน)) 

58/1 ซ.ทุ่งกวาว 1  
ถ.ยนัตรกิจโกศล   ม.1 
ต.ทุ่งกวาว อ.เมืองแพร ่
จ.แพร ่ประเทศไทย 
โทรศพัท ์: 0 2694 6600 

3 บริษัท เหมืองเชียง
ม่วน จ ากดั 

ผลิตและ
จ าหน่าย 
ถ่านหิน 

บาท 
57,837,500 

บาท 
57,837,500 

5,783,750 10 100.00% 
(ถือโดยบริษัท 
บา้นป ูมินเนอรลั 

จ ากดั) 

1550 อาคารธนภมูิ  
ชัน้ 27 ถ.เพชรบรุีตดัใหม่ 
แขวงมกักะสนั    
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
10400  ประเทศไทย 
โทรศพัท ์: 0 2694 6600 

4 บริษัท บา้นปู 
โคล เซลส ์จ ากดั 

คา้ถ่านหิน บาท 
320,000,000 

บาท 
320,000,000 

3,200,000 100 100.00% 
(ถือโดยบริษัท 
บา้นป ูมินเนอรลั 

จ ากดั) 

1550 อาคารธนภมูิ  
ชัน้ 27 ถ.เพชรบรุีตดัใหม่ 
แขวงมกักะสนั    
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
10400  ประเทศไทย 
โทรศพัท ์: 0 2694 6600 

5 บริษัท บา้นป ู
อินเตอรเ์นชั่นแนล 
จ ากดั 

ศึกษาการลงทนุ บาท 
1,040,000,000 

บาท 
1,040,000,000 

104,000,000 10 100.00% 
(ถือโดยบริษัท 
บา้นป ู   มิน
เนอรลั จ ากดั)) 

1550 อาคารธนภมูิ  
ชัน้ 27  ถ.เพชรบรุีตดัใหม่ 
แขวงมกักะสนั    
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
10400  ประเทศไทย 
โทรศพัท ์: 0 2694 6600 

6 บริษัท บา้นป ู
เน็กซ ์จ ากดั 

ลงทนุในธุรกิจ
พลงังานทดแทน 
และเทคโนโลยี
ดา้นพลงังาน 

บาท 
11,087,000,000 

บาท 
11,087,000,000 

1,108,700,000 10 50.00% 
(ถือโดยบริษัท 
บา้นป ูจ ากดั 
(มหาชน)) 
50.00% 

(ถือโดยบริษัท 
บา้นป ูเพาเวอร ์
จ ากดั (มหาชน) 

1550 อาคารธนภมูิ  
ชัน้ 24 ถ.เพชรบรุีตดัใหม่ 
แขวงมกักะสนั 
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
10400 ประเทศไทย  
โทรศพัท ์: 0 2095 6595 
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ช่ือบริษัท 

 
ประเภทธุรกิจ 

 
ทุนจดทะเบียน 

 
ทุนช าระแล้ว 

จ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายแล้ว
ท้ังหมด (หุ้น) 

มูลค่าหุ้น 
ต่อหน่วย 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้น (%) 

ท่ีต้ัง 

7 บริษัท บโีอจี 
จ ากดั 

ลงทนุในธุรกิจ
พลงังาน 

บาท 
33,506,000,000 

บาท 
30,924,700,000 

335,060,000 100 100.00% 
(ถือโดยบริษัท 
บา้นป ูจ ากดั 
(มหาชน)) 

1550 อาคารธนภมูิ  
ชัน้ 27 ถ.เพชรบรุีตดัใหม่ 
แขวงมกักะสนั    
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
10400 ประเทศไทย 
โทรศพัท ์: 0 2694 6600 

8 บริษัท บา้นป ู 
เอ็นจิเนียริ่ง 
เซอรว์ิสเซส จ ากดั   

ลงทนุในธุรกิจ
พลงังานทดแทน 

บาท 
247,000,000 

บาท 
247,000,000 

24,700,000  10 100.00% 
(ถือโดยบริษัท 
บา้นป ูจ ากดั 
(มหาชน)) 

1550 อาคารธนภมูิ  
ชัน้ 27 ถ.เพชรบรุีตดัใหม่ 
แขวงมกักะสนั    
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
10400  ประเทศไทย 
โทรศพัท ์: 0 2694 6600 

9 บริษัท บา้นป ู  
เอนเนอรจ์ี 
เซอรว์ิสเซส    
(ไทยแลนด)์ จ ากดั   

ลงทนุในธุรกิจ
พลงังานทดแทน 

บาท 
236,124,430 

บาท 
236,124,430 

23,612,443 10 100.00% 
(ถือโดยบริษัท 
บา้นป ูเอ็นจิ
เนียริ่ง  

เซอรว์ิสเซส 
จ ากดั) 

1550 อาคารธนภมูิ  
ชัน้ 27 ถ.เพชรบรุีตดัใหม่ 
แขวงมกักะสนั    
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
10400  ประเทศไทย 
โทรศพัท ์: 0 2694 6600 

10 บริษัท บา้นป ูอิน
โนเวชั่น แอนด ์ 
เวนเจอรส์ จ ากดั 

การวิจยัและ
พฒันาดา้น
เทคโนโลยีเพ่ือ
การเปลี่ยนแปลง 

บาท 
112,000,000  

บาท 
112,000,000  

1,120,000  100 100.00% 
(ถือโดยบริษัท 

บา้นป ู 
จ ากดั 

(มหาชน)) 

1550 อาคารธนภมูิ  
ชัน้ 27 ถ.เพชรบรุีตดัใหม่ 
แขวงมกักะสนั    
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
10400  ประเทศไทย 
โทรศพัท ์: 0 2694 6600 

11 บริษัท บา้นป ู
เพาเวอร ์จ ากดั 
(มหาชน) 

ลงทนุในธุรกิจ
พลงังาน 

บาท 
31,044,920,000 

บาท 
30,510,217,000 

3,051,021,700 10 78.66% 
(ถือโดยบริษัท 
บา้นป ูจ ากดั 
(มหาชน)) 

1550 อาคารธนภมูิ  
ชัน้ 26 ถ.เพชรบรุีตดัใหม่ 
แขวงมกักะสนั    
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
10400  ประเทศไทย 
โทรศพัท ์0 2007 6000 
 

12 บริษัท บา้นป ูโคล 
เพาเวอร ์จ ากดั 

ลงทนุในธุรกิจ
พลงังาน 

บาท 
5,921,587,160 

บาท 
5,921,587,160 

592,158,716 10 100.00% 
(ถือโดยบริษัท 
บา้นป ูเพาเวอร ์
จ ากดั (มหาชน)) 

1550 อาคารธนภมูิ  
ชัน้ 26 ถ.เพชรบรุีตดัใหม่ 
แขวงมกักะสนั  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
10400  ประเทศไทย
โทรศพัท ์: 0 2007 6000  

13 บริษัท บา้นป ู
เพาเวอร ์(เจแปน)  
จ ากดั 
 
 
  

ลงทนุในธุรกิจ
พลงังานทดแทน 

บาท 
5,000,000 

บาท 
5,000,000 

500,000 10 100.00% 
(ถือโดย บริษัท 
บา้นป ูเพาเวอร ์
จ ากดั (มหาชน)) 

1550 อาคารธนภมูิ  
ชัน้ 26 ถ.เพชรบรุีตดัใหม่ 
แขวงมกักะสนั  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
10400  ประเทศไทย
โทรศพัท ์: 0 2007 6000  
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ช่ือบริษัท 

 
ประเภทธุรกิจ 

 
ทุนจดทะเบียน 

 
ทุนช าระแล้ว 

จ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายแล้ว
ท้ังหมด (หุ้น) 

มูลค่าหุ้น 
ต่อหน่วย 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้น (%) 

ท่ีต้ัง 

14 บริษัท เพาเวอร ์
เวียดนาม จ ากดั 
 
 
 

ลงทนุในธุรกิจ
พลงังาน 

บาท 
400,000,000 

บาท 
400,000,000 

40,000,000 10 100.00% 
(ถือโดย บริษัท 
บา้นป ูโคล 

เพาเวอร ์จ ากดั) 

1550 อาคารธนภมูิ  
ชัน้ 26 ถ.เพชรบรุีตดัใหม่ 
แขวงมกักะสนั  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
10400  ประเทศไทย
โทรศพัท ์: 0 2007 6000 

15 บริษัท บา้นป ู
เน็กซ ์กรีน ลีสซิ่ง 
จ ากดั 

ลงทนุในธุรกิจ
พลงังานและ 
เช่าลีสซิ่ง 

บาท  
50,000,000 

บาท 
50,000,000 

5,000,000 10 100.00% 
(ถือโดยบริษัท 
บา้นป ูเน็กซ ์
จ ากดั) 

1550 อาคารธนภมูิ  
ชัน้ 24 ถ.เพชรบรุีตดัใหม่ 
แขวงมกักะสนั  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
10400 ประเทศไทย 
โทรศพัท ์: 0 2095 6595 

  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
            

16  PT. Indo 
Tambangraya 
Megah Tbk 

Construction, 
trading, 
transportation, 
industry, repair 
and services 
related to coal 
mining and 
electricity 
business  

IDR 
1,500,000,000,000   

IDR 
564,962,500,000   

1,129,925,000  500  67.13% 
(ถือโดย Banpu 

Minerals 
(Singapore) 
Pte. Ltd.)  

Pondok Indah Office 
Tower 3, 3rd floor, Jl. 
Sultan Iskandar 
Muda, Pondok Indah 
Kav. V-TA, Jakarta 
12310, Indonesia 
Tel : 6221 29328100 

17 PT. Kitadin Coal Mining and 
related business 

IDR 
1,000,000,000,000 

IDR  
377,890,000,000 

188,945 2,000,000 100.00% 
(ถือโดย PT. 

Indo 
Tambangraya 
Megah Tbk) 

Pondok Indah Office 
Tower 3, 3rd floor, Jl. 
Sultan Iskandar 
Muda, Pondok Indah 
Kav. V-TA, Jakarta 
12310, Indonesia 
Tel : 6221 29328100 

18 PT. Indominco 
Mandiri 

Coal Mining in 
Indonesia 

IDR 
20,000,000,000  

IDR 
12,500,000,000  

12,500  1,000,000 
 

100.00% 
(ถือโดย PT. 

Indo 
Tambangraya 
Megah Tbk) 

 

Pondok Indah Office 
Tower 3, 3rd floor, Jl. 
Sultan Iskandar 
Muda, Pondok Indah 
Kav. V-TA, Jakarta 
12310, Indonesia 

Tel : 6221 29328100 

19 PT. Jorong 
Barutama 
Greston 

Coal Mining in 
Indonesia 

IDR 
4,500,000,000  

IDR 
318,855,000,000  

21,257  15,000,000 100.00% 
(ถือโดย PT. 

Indo 
Tambangraya 
Megah Tbk) 

 

Pondok Indah Office 
Tower 3, 3rd floor, Jl. 
Sultan Iskandar 
Muda, Pondok Indah 
Kav. V-TA, Jakarta 
12310, Indonesia 

Tel : 6221 29328100 
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ช่ือบริษัท 

 
ประเภทธุรกิจ 

 
ทุนจดทะเบียน 

 
ทุนช าระแล้ว 

จ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายแล้ว
ท้ังหมด (หุ้น) 

มูลค่าหุ้น 
ต่อหน่วย 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้น (%) 

ท่ีต้ัง 

20 PT. Trubaindo 
Coal Mining 

Coal Mining in 
Indonesia 

IDR 
100,000,000,000  

IDR 
63,500,000,000  

63,500  1,000,000 100.00% 
(ถือโดย PT. 

Indo 
Tambangraya 
Megah Tbk) 

 

Pondok Indah Office 
Tower 3, 3rd floor,  
Jl. Sultan Iskandar 
Muda, Pondok Indah 
Kav.  V-TA, Jakarta 
12310, Indonesia 
Tel : 6221 29328100 

21 PT. Bharinto 
Ekatama 

Coal Mining in 
Indonesia 

IDR 
68,000,000,000  

IDR 
17,000,000,000  

17,000  1,000,000 100.00% 
(ถือโดย PT. 

Indo 
Tambangraya 
Megah Tbk) 

 

Pondok Indah Office 
Tower 3, 3rd floor,  
Jl. Sultan Iskandar 
Muda, Pondok Indah 
Kav.  V-TA, Jakarta 
12310, Indonesia 
Tel : 6221 29328100 

22 PT. ITM 
Indonesia 

Trading, land 
transportation, 
industry, 
agriculture, 
construction, 
repair and 
services 

IDR 
40,000,000,000  

IDR 
11,000,000,000  

11,000  1,000,000 100.00% 
(ถือโดย PT. 

Indo 
Tambangraya 
Megah Tbk) 

 

Pondok Indah Office 
Tower 3, 3rd floor, 
 Jl. Sultan Iskandar 
Muda, Pondok Indah 
Kav.  V-TA, Jakarta 
12310, Indonesia 
Tel : 6221 2932810 

23 PT. Tambang 
Raya Usaha 
Tama 

Mining Support 
services 

IDR 
500,000,000,000  

IDR 
353,980,000,000  

35,398  10,000,000 100.00% 
(ถือโดย PT. 

Indo 
Tambangraya 
Megah Tbk) 

 

Pondok Indah Office 
Tower 3, 3rd floor, 
 Jl. Sultan Iskandar 
Muda, Pondok Indah 
Kav.   V-TA, Jakarta 
12310, Indonesia 
Tel : 6221 29328100 

24 PT. ITM 
Batubara Utama 

Coal mining 
business 

IDR 
40,000,000,000  

IDR 
11,000,000,000  

11,000  1,000,000 100.00% 
(ถือโดย PT. 

Indo 
Tambangraya 
Megah Tbk) 

 

Pondok Indah Office 
Tower 3, 3rd floor, Jl. 
Sultan Iskandar Muda, 
Pondok Indah Kav.   
V-TA, Jakarta 12310, 
Indonesia 
Tel : 6221 29328100 

25 PT. ITM Energi 
Utama 

Energy 
business 

IDR 
1,200,000,000,000  

IDR 
300,000,000,000  

300,000  1,000,000 99.99% 
(ถือโดย PT. 

Indo 
Tambangraya 
Megah Tbk) 

 

Pondok Indah Office 
Tower 3, 3rd floor,  
Jl. Sultan Iskandar 
Muda, Pondok Indah 
Kav.   V-TA, Jakarta 
12310, Indonesia 
Tel : 6221 29328100 
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26 PT. ITM Banpu 
Power  

Investment in 
power 
business 

IDR 
1,200,000,000,000 

IDR 
300,000,000,000  

300,000  1,000,000 70.00% 
(ถือโดย PT. Indo 
Tambangraya 
Megah Tbk) 

30.00% 
(ถือโดย บริษัท 
บา้นป ูเพาเวอร ์
จ ากดั (มหาชน)) 

Pondok Indah Office 
Tower 3, 3rd floor,  
Jl. Sultan Iskandar 
Muda, Pondok Indah 
Kav.   V-TA, Jakarta 
12310, Indonesia 
Tel : 6221 29328100 
 

27 PT. Gas Emas Fuel Distributor 
for Mining 
business 

IDR   
38,900,000,000 

IDR   
16,532,500,000 

1,700,000 9,725 91.99%  
(ถือโดย PT 

Indo 
Tambangraya 
Megah Tbk) 

6.01%  
(ถือโดย PT 

ITM 
Indonesia)  

Wisma 46 Kota BNI 
50th Fl., Suite 50.06, 
Jl. Jend Sudirman 
Kav. 1, Karet Tengsin, 
Tanah abang, Jakarta 
Pusat 
Operational office: 
Pondok Indah Office 
Tower 3, 3rd floor,  
Jl. Sultan Iskandar 
Muda, Pondok Indah 
Kav.   V-TA, Jakarta 
12310, Indonesia 
Tel : 6221 29328100 

28 PT. Tepian 
Indah Sukses 

Coal Mining in 
Indonesia 

IDR   
3,000,000,000 

IDR    
1,000,000,000 

1,000 1,000,000 100.00% 
(ถือโดย PT. 

Indo 
Tambangraya 
Megah Tbk) 

 

Jl. A.M. Sangaji No. 
38F No. 9-10, Kel. 
Bandara, Kec. Sungai 
Pinang, Prov. 
Samarinda 
Corresponding office: 
Pondok Indah Office 
Tower 3, 3rd floor,  
Jl. Sultan Iskandar 
Muda, Pondok Indah 
Kav. V-TA, Jakarta 
12310, Indonesia 
Tel : 6221 29328100 

29 PT. Nusa 
Persada 
Resources 

Coal Mining in 
Indonesia 

IDR   
10,000,000,000 

IDR    
3,700,000,000 

37,000 100,000 100.00% 
(ถือโดย PT. 

Indo 
Tambangraya 
Megah Tbk) 

 

Jl. A.M. Sangaji No. 
38F No. 9-10, Kel. 
Bandara, Kec. Sungai 
Pinang, Samarinda 
Corresponding office: 
Pondok Indah Office 
Tower 3, 3rd floor,  
Jl. Sultan Iskandar 
Muda, Pondok Indah 
Kav.  V-TA, Jakarta 
12310, Indonesia 
Tel : 6221 29328100 
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30 PT. Energi 
Batubara 
Perkasa 

Coal Trading IDR   
1,000,000,000 

IDR    
1,000,000,000 

1,000 1,000,000 100.00% 
(ถือโดย PT. 

Indo 
Tambangraya 
Megah Tbk) 

 

Jl. A.M. Sangaji No. 
38F No. 9-10, Kel. 
Bandara, Kec. Sungai 
Pinang, Prov. 
Samarinda 
Corresponding office: 
Pondok Indah Office 
Tower 3, 3rd floor, Jl. 
Sultan Iskandar Muda, 
Pondok Indah Kav.   
V-TA, Jakarta 12310, 
Indonesia 
Tel : 6221 29328100 
 

31 PT. Sentral 
Mutiara Energy 

Major trading 
of solid, liquid 
and gas fuel 
and other 
related 
products 

IDR  
150,000,000,000 

IDR   
131,897,000,000 

1,318,970 100,000 100.00% 
(ถือโดย PT. 

Indo 
Tambangraya 
Megah Tbk) 

 

Gd. Menara Pertiwi 
Lt.28 Unit C-D Jl.Mega 
Kuningan Barat III 
Kav.10.1 No.3 
Kel.Kuningan Timur, 
Kec. Setiabudi Jakarta 
Selata -12950 
Tel : 6221 25983737 

32 PT. Graha 
Panca karsa 

Coal mining  
and major 
trading of metal 
goods for 
construction 
material 

IDR  
 500,000,000 

IDR   
 270,000,000 

270 1,000,000 75.00%  
( ถือโดย PT 

Sentral Mutiara 
Energy) 

Gd. Menara Pertiwi 
Lt.28 Unit C-D Jl.Mega 
Kuningan Barat III 
Kav.10.1 No.3 
Kel.Kuningan Timur, 
Kec. Setiabudi Jakarta 
Selata -12950 
Tel : 6221 25983737 

ประเทศออสเตรเลยี 

33 Banpu Australia 
Co. Pty Ltd 

Investment in 
coal mining  
in Australia 

AUD 
2,428,021,000  

AUD 
2,428,021,000  

2,428,021,000  1 100.00% 
(ถือโดย Banpu 

Singapore 
Pte., Ltd.) 

Level 18, 1 Market 
Street,  Sydney NSW 
2000, Australia 
Tel : 61 2 9266 2700 

34 Centennial Coal 
Co., Ltd. 

Coal Mining 
and Marketing 

AUD 
2,599,783,562 

AUD 
2,599,783,562 

545,126,381 4.80 100.00% 
(ถือโดย Banpu 
Australia Co. 

Pty., Ltd.) 

Level 18, 1 Market 
Street,  Sydney NSW 
2000, Australia 
Tel : 61 2 9266 2700 

35 Centennial 
Northern Coal 
Services Pty Ltd. 

Employer 
Company for 
Newstan 
Washery 

AUD 
1  

AUD 
1  

1  1 100.00% 
(ถือโดย 

Centennial 
Coal Co., Ltd.) 

Level 18, 1 Market 
Street,  Sydney NSW 
2000, Australia 
Tel : 61 2 9266 2700 
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36 Berrima Coal   
Pty Ltd. 

Dormant AUD 
2  

AUD 
2  

2  1 100.00% 
(ถือโดย 

Centennial 
Coal Co., Ltd.) 

Level 18, 1 Market 
Street,  Sydney NSW 
2000, Australia 
Tel : 61 2 9266 2700 

37 Centennial Airly   
Pty Ltd. 

Coal Mining AUD 
2  

AUD 
2  

2  1 100.00% 
(ถือโดย 

Centennial 
Coal Co., Ltd.) 

Level 18, 1 Market 
Street,  Sydney NSW 
2000, Australia 
Tel : 61 2 9266 2700 

38 Centennial 
Angus Place Pty 
Ltd. 

Coal Mining AUD 
1  

AUD 
1  

1  1 100.00% 
(ถือโดย 

Centennial 
Coal Co., Ltd.) 

Level 18, 1 Market 
Street,  Sydney NSW 
2000, Australia 
Tel : 61 2 9266 2700 

39 Centennial Coal 
Infrastructure   
Pty Ltd. 

Coal exporting 
logistics and 
infrastructure 

AUD 
2  

AUD 
2  

2  1 100.00% 
(ถือโดย 

Centennial 
Coal Co., Ltd.) 

Level 18, 1 Market 
Street,  Sydney NSW 
2000, Australia 
Tel : 61 2 9266 2700 

40 Centennial Coal 
Servies and 
Marketing Pty Ltd. 

Coal Marketing AUD 
1  

AUD 
1  

1  1 100.00% 
(ถือโดย 

Centennial 
Coal Co., Ltd.) 

Level 18, 1 Market 
Street,  Sydney NSW 
2000, Australia 
Tel : 61 2 9266 2700 

41 Centennial 
Northern Mining 
Services Pty Ltd. 

Dormant AUD 
1  

AUD 
1  

1  1 100.00% 
(ถือโดย 

Centennial 
Coal Co., Ltd.) 

Level 18, 1 Market 
Street,  Sydney NSW 
2000, Australia 
Tel : 61 2 9266 2700 

42 Centennial 
Inglenook Pty 
Ltd. 

Coal Mining AUD 
1  

AUD 
1  

1  1 100.00% 
(ถือโดย 

Centennial 
Coal Co., Ltd.) 

Level 18, 1 Market 
Street,  Sydney NSW 
2000, Australia 
Tel : 61 2 9266 2700 

43 Centennial 
Mandalong Pty 
Ltd. 

Coal Mining AUD 
1  

AUD 
1  

1  1 100.00% 
(ถือโดย 

Centennial 
Coal Co., Ltd.) 

Level 18, 1 Market 
Street,  Sydney NSW 
2000, Australia 
Tel : 61 2 9266 2700 

44 Centennial 
Mannering Pty 
Ltd. 

Coal Mining AUD 
1  

AUD 
1  

1  1 100.00% 
(ถือโดย 

Centennial 
Coal Co., Ltd.) 

Level 18, 1 Market 
Street,  Sydney NSW 
2000, Australia 
Tel : 61 2 9266 2700 

45 Centennial 
Munmorah Pty 
Ltd. 

Coal Mining  
 (now Dormant) 

AUD 
1  

AUD 
1  

1  1 100.00% 
(ถือโดย 

Centennial 
Coal Co., Ltd.) 

Level 18, 1 Market 
Street,  Sydney NSW 
2000, Australia 
Tel : 61 2 9266 2700 

46 Centennial 
Myuna Pty Ltd. 

Coal Mining AUD 
1  

AUD 
1  

1  1 100.00% 
(ถือโดย 

Centennial 
Coal Co., Ltd.)  

Level 18, 1 Market 
Street,  Sydney NSW 
2000, Australia 
Tel : 61 2 9266 2700 
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47 Centennial 
Newstan Pty Ltd. 

Coal Mining AUD 
1  

AUD 
1  

1  1 100.00% 
(ถือโดย 

Centennial 
Coal Co., Ltd.) 

Level 18, 1 Market 
Street,  Sydney NSW 
2000, Australia 
Tel : 61 2 9266 2700 

48 Charbon Coal   
Pty Ltd. 

Coal Mining AUD 
2  

AUD 
2  

2  1 100.00% 
(ถือโดย 

Centennial 
Coal Co., Ltd.) 

Level 18, 1 Market 
Street,  Sydney NSW 
2000, Australia 
Tel : 61 2 9266 2700 

49 Centennial 
Clarence Pty Ltd. 

Coal Mining - 
Clarence JV 

AUD 
8,800,000  

AUD 
8,800,000  

 8,800,000  1 100.00% 
(ถือโดย 

Centennial 
Coal Co., Ltd.) 

Level 18, 1 Market 
Street,  Sydney NSW 
2000, Australia 
Tel : 61 2 9266 2700 

50 Centennial 
Fassifern  Pty 
Ltd. 

Coal Mining AUD 
2  

AUD 
2  

2  1 100.00% 
(ถือโดย 

Centennial 
Coal Co., Ltd.) 

Level 18, 1 Market 
Street,  Sydney NSW 
2000, Australia 
Tel : 61 2 9266 2700 

51 Powercoal Pty 
Ltd. 

Dormant 
Holding 
company 

AUD 
4,590,001  

AUD 
4,590,001  

 4,590,001  1 100.00% 
(ถือโดย 

Centennial 
Fassifern Pty 

Ltd.) 

Level 18, 1 Market 
Street,  Sydney NSW 
2000, Australia 
Tel : 61 2 9266 2700 

52 Powercoal 
Superannuation   
Pty Ltd. 

Superannuation 
Company       
(Dormant) 

AUD 
2  

AUD 
2  

2  1 100.00% 
(ถือโดย 

Powercoal Pty 
Ltd.) 

Level 18, 1 Market 
Street,  Sydney NSW 
2000, Australia 
Tel : 61 2 9266 2700 

53 Coalex Pty Ltd. Coal Mining - 
Clarence JV 

AUD 
7,500,000  

AUD 
7,500,000  

 750,000  10 100.00% 
(ถือโดย 

Centennial 
Coal Co., Ltd.) 

Level 18, 1 Market 
Street,  Sydney NSW 
2000, Australia 
Tel : 61 2 9266 2700 

54 Clarence Coal 
Investments   
Pty Ltd. 

Coal Mining - 
Clarence JV 

AUD 
19,500,002  

AUD 
19,500,002  

 15,500,002 Ord  
A shares 
 4,000,000  
Ord B shares  

1 100.00% 
(ถือโดย Coalex 

Pty Ltd.) 

Level 18, 1 Market 
Street,  Sydney NSW 
2000, Australia 
Tel : 61 2 9266 2700 

55 Clarence 
Colliery  Pty Ltd. 

Coal Mining - 
Clarence JV 

AUD 
10,000  

AUD 
10,000  

 10,000  1 100.00% 
(ถือโดย Coalex 

Pty Ltd.) 

Level 18, 1 Market 
Street,  Sydney NSW 
2000, Australia 
Tel : 61 2 9266 2700 

56 Clarence Coal 
Pty Ltd. 

Coal Mining - 
Clarence JV 

AUD 
2  

AUD 
2  

 2  1 100.00% 
(ถือโดย Coalex 

Pty Ltd.) 

Level 18, 1 Market 
Street,  Sydney NSW 
2000, Australia 
Tel : 61 2 9266 2700 

57 Collieries 
Superannuation   
Pty Ltd. 

Superannuation 
Company       
(Dormant) 

AUD 
2  

AUD 
2  

 2  1 100.00% 
(ถือโดย 

Powercoal Pty 
Ltd.) 

Level 18, 1 Market 
Street,  Sydney NSW 
2000, Australia 
Tel : 61 2 9266 2700 
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58 Elcom Collieries   
Pty Ltd. 

Dormant AUD 
1,500,000  

AUD 
1,500,000  

750,000  2 100.00% 
(ถือโดย 

Powercoal Pty 
Ltd.) 

Level 18, 1 Market 
Street,  Sydney NSW 
2000, Australia 
Tel : 61 2 9266 2700 

59 Huntley Colliery   
Pty Ltd. 

Dormant AUD 
354,000  

AUD 
354,000  

177,000  2 100.00% 
(ถือโดย 

Powercoal Pty 
Ltd.) 

Level 18, 1 Market 
Street,  Sydney NSW 
2000, Australia 
Tel : 61 2 9266 2700 

60 Mandalong 
Pastoral 
Management   
Pty Ltd. 

Dormant AUD 
2,736,028  

AUD 
2,736,028  

 10,000,000 Ord 
partly paid 
shares - $0.20 
368,014 Ord 
Shares - $2.00  

2 100.00% 
(ถือโดย 

Powercoal Pty 
Ltd.) 

Level 18, 1 Market 
Street,  Sydney NSW 
2000, Australia 
Tel : 61 2 9266 2700 

61 Powercoal 
Employees 
Entitlements 
Company Pty 
Ltd. 

Employee Trust 
Company               
Ex Powercoal 

AUD 
2  

AUD 
2  

 2  1 100.00% 
(ถือโดย 

Centennial 
Coal Co., Ltd.) 

Level 18, 1 Market 
Street,  Sydney NSW 
2000, Australia 
Tel : 61 2 9266 2700 

62 
 

Hartley Valley 
Coal Co  Pty Ltd. 

Dormant AUD 
1,000,000  

AUD 
1,000,000  

 1,000,000  1 100.00% 
(ถือโดย 

Centennial 
Coal Co., Ltd.) 

Level 18, 1 Market 
Street,  Sydney NSW 
2000, Australia 
Tel : 61 2 9266 2700 

63 Ivanhoe Coal   
Pty Ltd. 

Coal Mining AUD 
2  

AUD 
2  

 2  1 100.00% 
(ถือโดย 

Centennial 
Coal Co., Ltd.) 

Level 18, 1 Market 
Street,  Sydney NSW 
2000, Australia 
Tel : 61 2 9266 2700 

64 Centennial 
Drilling Services 
Pty Ltd. 

Drilling 
Services 

AUD 
1,250,000  

AUD 
1,250,000  

 750,000  
A Class Shares 
250,000  
B Class shares 
  250,000  
C Class shares 

1 100.00% 
(ถือโดย 

Centennial 
Coal Co., Ltd.) 

Level 18, 1 Market 
Street,  Sydney NSW 
2000, Australia 
Tel : 61 2 9266 2700 

65 Centennial 
Springvale 
Holdings  Pty 
Ltd. 

Coal Mining AUD 
1  

AUD 
1  

1  1 100.00% 
(ถือโดย 

Centennial 
Coal Co., Ltd.)  

Level 18, 1 Market 
Street,  Sydney NSW 
2000, Australia 
Tel : 61 2 9266 2700 

66 Centennial 
Springvale Pty 
Ltd. 

Coal Mining AUD 
1,000,000  

AUD 
1,000,000  

 1,000,000  1 100.00% 
(ถือโดย 

Centennial 
Springvale 

Holdings  Pty 
Ltd.)  

Level 18, 1 Market 
Street,  Sydney NSW 
2000, Australia 
Tel : 61 2 9266 2700 

67 Springvale Coal  
Pty Ltd. 

Coal Mining AUD 
2,000,000  

AUD 
2,000,000  

2,000,000  1 100.00% 
(ถือโดย 

Centennial 
Springvale 

Holdings  Pty 
Ltd.)  

Level 18, 1 Market 
Street,  Sydney NSW 
2000, Australia 
Tel : 61 2 9266 2700 
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68 Boulder Mining 
Pty Ltd. 

Coal Mining AUD 
1,000  

AUD 
1,000  

1,000  1 100.00% 
(ถือโดย 

Centennial 
Springvale 

Holdings  Pty 
Ltd.)  

Level 18, 1 Market 
Street,  Sydney NSW 
2000, Australia 
Tel : 61 2 9266 2700 

69 AFE Investments 
Pty Limited 

Mining 
Investment 

AUD 
2  

AUD 
2  

  2  1 100.00% 
(ถือโดย Banpu 
Australia Co. 

Pty Ltd.) 

Level 18, 1 Market 
Street,  Sydney NSW 
2000, Australia 
Tel : 61 2 9266 2700 

70 Banpu Australia 
Resources Pty 
Ltd. 

Investment in 
coal mining 

AUD 
2  

AUD 
2  

2  1 100.00% 
(ถือโดย Banpu 
Australia Co. 

Pty Ltd.)  

Level 18, 1 Market 
Street,  Sydney NSW 
2000, Australia 
Tel : 61 2 9266 2700 

71 Springvale Coal 
Sales Pty 
Limited 

Coal Marketing AUD 
2  

AUD 
2 

2 1 100.00% 
(ถือโดย 

Centennial 
Springvale 

Holdings  Pty 
Ltd.) 

Level 18, 1 Market 
Street,  Sydney NSW 
2000, Australia 
Tel : 61 2 9266 2700 

72 Centennial 
Energy Pty 
Limited 

Renewable 
Energy 

AUD 
2  

AUD 
2 

2 1 100.00% 
(ถือโดย Banpu 
Australia Co. 

Pty Ltd.) 

Level 18, 1 Market 
Street,  Sydney NSW 
2000, Australia 
Tel : 61 2 9266 2700 

73 Airly Solar Pty 
Limited 

Renewable 
Energy 

AUD 
2 

AUD 
2 

2 1 100.00% 
(ถือโดย 

Centennial 
Energy 

Australia Pty 
Limited.) 

 

Level 18, 1 Market 
Street,  Sydney NSW 
2000, Australia 
Tel : 61 2 9266 2700 

74 Centennial 
Wallarah Pty 
Limited 

Mining 
Investment 

AUD 
2 

AUD 
2 

2 1 100.00% 
(ถือโดย 

Centennial 
Coal Co., Ltd.) 

Level 18, 1 Market 
Street,  Sydney NSW 
2000, Australia 
Tel : 61 2 9266 2700 
 

75 Banpu 
Renewable 
Australia Pty. 
Limited 

Renewable 
Energy 

AUD 
2 

AUD 
2 

2 1 100.00% 
(ถือโดย บริษัท 
บา้นป ูเน็กซ ์
จ ากดั) 

Level 18, 1 Market 
Street,  Sydney NSW 
2000, Australia 
Tel : 61 2 9266 2700 
 

76 
         
  

Hunnu Coal Pty 
Ltd. 

Coal mining 
and trading 

AUD 
284,688,631 
 

AUD 
284,688,631 
 

400,752,717 ไม่มีการ
ก าหนด

มลูค่าหุน้ต่อ
หน่วย* 

100.00% 
(ถือโดย Banpu 

Minerals 
(Singapore)  

Pte. Ltd.) 
 

Level 18, 1 Market 
Street,  Sydney NSW 
2000, Australia 
Tel : 61 2 9266 2700 
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สาธารณรัฐประชาชนจีน 
        

  
  

 
77 

Banpu 
(Shanghai) 
Trading Co., Ltd. 

Coal Trading CNY 
50,000,000 

CNY 
50,000,000 

NA NA 100.00% 
(ถือโดย Banpu 

Minerals 
(Singapore) 

Pte. Ltd.) 

Unit 507, No.20 
Jiafeng Road, Pilot 
Free Trade Zone 
(Shanghai), P.R.China 
Tel : (8610) 57580337 

78 Shijiazhuang 
Chengfeng 
Cogen Co., Ltd. 

Power and 
steam 
generation and 
sales 

USD  
30,516,000 

USD  
30,516,000 

NA NA 100.00% 
(ถือโดย Banpu 

Power 
Investment 
Co., Ltd.)  

East of Jingshen 
Highway, Zhengding 
County, Shijiazhuang 
City, Hebei Province, 
P.R.China, 050800 
Tel : (836311) 
85176918 

79 Banpu 
Investment 
(China) Ltd. 

Investment in 
power 
business 

USD  
30,000,000 

USD  
30,000,000 

NA NA 100.00% 
(ถือโดย Banpu 

Power 
Investment 
Co., Ltd.)  

Unit 508, 5th Floor, 
Tower 21, No. 10 
Jiuxianqiao 
Road, Chaoyang 
District, Beijing, 
P.R.China 
Tel : (8610) 57580388  

80 Tangshan 
Banpu Heat and 
Power Co., Ltd. 
 
 
  

Power and 
steam 
generation and 
sales 

USD  
78,082,200 

USD  
78,082,200 

NA NA 87.92% 
(ถือโดย Pan-

Western Energy 
Corporation 

LLC) 
12.08% 

(ถือโดย Banpu 
Investment 

(China) Ltd.)  

West of Gujiaying 
Villiage, Bencheng 
Town, Luannan 
County, Tangshan 
City, Hebei Province, 
P.R.China, 063500 
Tel : (86315) 4168274  

81 Zouping Peak 
CHP Co., Ltd 

Power and 
steam 
generation and 
sales 

CNY  
261,800,000 

CNY  
261,800,000 

NA NA 70.00% 
(ถือโดย 

Zouping Peak 
Pte. Ltd.)  

Handian Town, 
Zouping County, 
Binzhou City, 
Shandong Province, 
P.R.China, 256209 
Tel : (86543) 4615655  

82 BPP Renewable 
Invesment 
(China) Co., Ltd 

Investment in 
renewable 
energy 
business 

USD  
160,000,000 

USD  
97,620,000 

NA NA 100.00% 
(ถือโดยบริษัท 
บา้นป ูเน็กซ ์
จ ากดั ) 

Unit 108, No. 26 
Jiafeng Road, Pilot 
Free Trade Zone, 
Shanghai Province, 
P.R.China 
Tel : (8610) 57580388 

83 Anqiu Huineng 
Renewable 
Energy Co., Ltd. 

Solar power 
generation 

CNY  
66,000,000 

CNY  
66,000,000 

NA NA 100.00% 
(ถือโดย BPP 
Renewable 
Investment 
(China) Co., 

Ltd.) 

1st Floor, Unit 1, 
Dafugou Villiage, 
Wushan Town, Anqiu 
County, Weifang City, 
Shandong Province, 
P.R.China 
Tel : (8610) 57580310 
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84 Weifang Tian'en 
Jinshan 
Comprehensive 
Energy Co., 
Ltd.. 

Solar power 
generation 

CNY  
83,000,000 

CNY  
83,000,000 

NA NA 100.00% 
(ถือโดย BPP 
Renewable 
Investment 
(China) Co., 

Ltd.) 

2nd Floor, Unit 1, 
Dafugou Villiage, 
Wushan Town, Anqiu 
County, Weifang City, 
Shandong Province, 
P.R.China 
Tel : ((8610) 57580310 
 

 85 Dongping 
County Haoyuan 
Solar Power 
Generation Co., 
Ltd. 

Solar power 
generation 

CNY  
69,000,000 

CNY  
69,000,000 

NA NA 100.00% 
(ถือโดย BPP 
Renewable 
Investment 
(China) Co., 

Ltd.) 

East side of the north 
section of Xishan 
Road, Dongping 
County, Taian City, 
Shandong Province, 
P.R.China 
Tel : (8610) 57580310 

86 Anqiu County 
Hui'en PV 
Technology Co., 
Ltd. 

Solar power 
generation 

CNY  
62,000,000 

CNY  
62,000,000 

NA NA 100.00%  
(ถือโดย BPP 
Renewable 
Investment 
(China) Co., 

Ltd.) 

Unit 2, Longwangmiao 
Village, Dasheng 
Town, Anqiu County, 
Weifang City, 
Shandong Province, 
P.R.China 
Tel : (8610) 57580310 
 

87 Jiaxing Deyuan 
Energy-Saving 
Technology Co., 
Ltd. 

Solar power 
generation 

CNY  
150,740,000 

CNY  
150,735,586 

NA NA 100.00%  
(ถือโดย BPP 
Renewable 
Investment 
(China) Co., 

Ltd.) 

No. 999 Xianghu 
Road,  Yaozhuang 
Town, Jiashan County, 
Jiaxing City, Zhejiang 
Province, P.R.China 
Tel : (8610) 57580310 
 

88 Banpu Power 
Trading 
(Shandong) Co., 
Ltd. 

Power Trading CNY  
20,00,000 

CNY  
0 

NA NA 100.00% 
(ถือโดย Banpu 

Investment 
(China) Ltd.) 

Unit 2608, Tower C, 
No.11 Jingshi Road, 
Shizhong District, 
Jinan Province, 
P.R.China 
Tel : (86543) 4866099 
 

89 Banpu Power 
Trading (Hebei) 
Co., Ltd. 

Power Trading CNY  
20,000,000 

CNY  
0 

NA NA 100.00% 
(ถือโดย Banpu 

Investment 
(China) Ltd.) 

(West Wing, 3rd Floor, 
Office Building of 
Shijiazhuang 
Chengfeng CogenCo., 
Ltd.) North of Beiguan 
Village, Zhengding 
County, Shijiazhuang 
City, Hebei Province, 
P.R.China 
Tel : (86311) 
85176969 
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90 Feicheng Xingyu 
Solar Power PV 
Technology Co., 
Ltd. 

Solar power 
generation 

CNY  
55,000,000 

CNY  
55,000,000 

NA NA 100.00% 
(ถือโดย BPP 
Renewable 
Investment 
(China) Co., 

Ltd.) 

Huangtuling Village, 
Anzhan Town, 
Feicheng County, 
Tai’an City, Shandong 
Province, P.R.China 
Tel : (8610) 57580310 

91 Banpu (Beijing) 
Energy Trading 
Ltd. 

Coal Trading CNY  
80,000,000 

CNY  
40,000,000 

NA NA 100.00% 
(ถือโดย Banpu 

Minerals 
(Singapore) 

Pte. Ltd.) 

Unit 508A, 5th Floor, 
Tower 21, No.10 
Jiuxianqiao Road, 
Chaoyang District, 
Beijing, P.R.China 
Tel : (8610) 57580337 

92 Jiangsu Jixin 
Electric Power 
Co., Ltd. 

Solar power 
generation 

CNY  
64,000,000 

CNY  
64,000,000 

NA NA 100.00% 
(ถือโดย BPP 
Renewable 
Investment 
(China) Co., 

Ltd.) 

Zhengwei Villiage, 
Qianfeng Town, Jinhu 
County, Huai'an City, 
Jiangsu Province, 
P.R.China  
Tel : (8610) 57580310 

 
ประเทศมองโกเลีย 

          
  

  

93 Hunnu Altai LLC Foreign trade, 
investment in 
coal mining 

MNT 
94,143,561,104.47 

MNT 
94,143,561,104.47 

676,785 138,490 100.00% 
(ถือโดย Hunnu 

Investment 
Pte. Ltd.) 

Suite 1502, Fides 
Tower, Gegeenten 
Complex, 15th 
khoroo, Khan-Uul 
district, Ulaanbaatar-
17011, Mongolia 
Tel : (976) 75551221, 
(976) 755115 

94 Hunnu Gobi 
Altai LLC 

Foreign trade, 
minerals 
exploration, 
mining 

MNT  
155,000,000 
  

MNT  
155,000,000 
  

155,000  1,000 80.00% 
(ถือโดย Hunnu 

Altai LLC) 

Suite 1502, Fides 
Tower, Gegeenten 
Complex, 15th khoroo, 
Khan-Uul district, 
Ulaanbaatar-17011, 
Mongolia 
Tel : (976) 75551221, 
(976) 755115 

95 Hunnu Altai 
Minerals LLC 

Foreign trade, 
minerals 
mining 

MNT 
17,242,032,000 

MNT 
17,242,032,000 

17,242,032 1,000 100.00% 
(ถือโดย Hunnu 

Altai LLC) 

Suite 1502, Fides 
Tower, Gegeenten 
Complex, 15th khoroo, 
Khan-Uul district, 
Ulaanbaatar-17011, 
Mongolia 
Tel : (976) 75551221, 
(976) 755115 
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96 Hunnu 
Resources LLC 

Foreign trade, 
investment in 
coal mining 

MNT 
358,566,594,196.57 

MNT 
358,566,594,196.57 

223,465,465 1,604.57 100.00% 
(ถือโดย Hunnu 
Coal Pty Ltd.) 

Suite 1502, Fides 
Tower, Gegeenten 
Complex, 15th khoroo, 
Khan-Uul district, 
Ulaanbaatar-17011, 
Mongolia 
Tel : (976) 75551221, 
(976) 755115 
 

 97 Munkh Sumber 
Uul LLC 

Foreign trade MNT   
3,148,769,582.83 

MNT   
3,148,769,582.83 

314,876 10,000 100.00% 
(ถือโดย Hunnu 

Resources 
LLC) 

Suite 1502, Fides 
Tower, Gegeenten 
Complex, 15th khoroo, 
Khan-Uul district, 
Ulaanbaatar-17011, 
Mongolia 
Tel : (976) 75551221, 
(976) 755115 
 

98 Golden Gobi 
Mining LLC 

Foreign Trade , 
Mineral 
exploration 

MNT 
18,417,657,766.51 

MNT 
18,417,657,766.51 

1,841,764 10,000 100.00% 
(ถือโดย Hunnu 

Resources 
LLC) 

Suite 1502, Fides 
Tower, Gegeenten 
Complex, 15th khoroo, 
Khan-Uul district, 
Ulaanbaatar-17011, 
Mongolia 
Tel : (976) 75551221, 
(976) 755115  

99 Bilegt Khairkhan 
Uul LLC 

Foreign Trade, 
Mineral 
exploration 

MNT 
30,465,045,204.99 

MNT 
30,465,045,204.99 

3,046,504 10,000 100.00% 
(ถือโดย Hunnu 

Resources 
LLC) 

Suite 1502, Fides 
Tower, Gegeenten 
Complex, 15th khoroo, 
Khan-Uul district, 
Ulaanbaatar-17011, 
Mongolia 
Tel : (976) 75551221, 
(976) 755115 
 
  

100 Hunnu Power 
LLC 

Foreign Trade  MNT  
40,702,000 

MNT  
40,702,000 

4,070 10,000  100.00% 
(ถือโดย Hunnu 

Resources 
LLC) 

Suite 1502, Fides 
Tower, Gegeenten 
Complex, 15th khoroo, 
Khan-Uul district, 
Ulaanbaatar-17011, 
Mongolia 
Tel : (976) 75551221, 
(976) 755115 



หนา้ 188 

 

 

   
ช่ือบริษัท 

 
ประเภทธุรกิจ 

 
ทุนจดทะเบียน 

 
ทุนช าระแล้ว 

จ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายแล้ว
ท้ังหมด (หุ้น) 

มูลค่าหุ้น 
ต่อหน่วย 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้น (%) 

ท่ีต้ัง 

101 Munkhnoyon 
Suvraga LLC 
 
 
 
 
 
 

Foreign trade, 
minerals 
mining, 
tourism, 
construction 
material sale 

MNT  
184,702,055,850 

MNT  
184,702,055,850 

184,702,055 1,000  100.00% 
(ถือโดย Hunnu 

Resources 
LLC) 

Suite 1502, Fides 
Tower, Gegeenten 
Complex, 15th khoroo, 
Khan-Uul district, 
Ulaanbaatar-17011, 
Mongolia 
Tel : (976) 75551221, 
(976) 755115 

  
สาธารณรัฐสิงคโปร ์

          
  

  

102 Banpu Minerals 
(Singapore) Pte. 
Ltd. 

Investment in  
coal mining 

NA SGD   17,670,002 
USD   11,000,000 

17,670,002 
17,670,002 

ไม่มีการ
ก าหนดมลูค่า
หุน้ต่อหน่วย*  

หุน้สามญั 
50.00% 

(ถือโดยบริษัท 
บา้นป ูมิน

เนอรลั จ ากดั)  
หุน้บรุิมสิทธิ 

50.00% 
(ถือโดย 

Banpu Coal 
Investment 
Co., Ltd.)  

One Marina 
Boulevard, #28-00 
Singapore 018989 
Tel : 65 6890 7188 

103 BMS Coal Sales  
Pte. Ltd. 

Coal trading 
including coal 
agent and coal 
blending 

NA USD  
5,000,000  

5,000,000  ไม่มีการ
ก าหนดมลูค่า
หุน้ต่อหน่วย* 

100.00% 
(ถือโดย Banpu 

Minerals 
(Singapore) 

Pte. Ltd.) 

One  Marina 
Boulevard, #28-00 
Singapore 018989 
Tel : 65 6890 7188 

104 Banpu 
Singapore Pte. 
Ltd. 

Investment in 
coal business 

NA SGD  
1,500,000 
USD 
2,636,094,931.94 

 
1,500,000 
 

2,608,711,709 

ไม่มีการ
ก าหนดมลูค่า
หุน้ต่อหน่วย* 

100.00% 
(ถือโดย Asian 

American 
Coal, Inc.)  

One  Marina 
Boulevard, #28-00 
Singapore 018989 
Tel : 65 6890 7188 

105 Hunnu 
Investments Pte. 
Ltd.  

Investment in 
coal business 

NA SGD   
100 
USD  
35,100,188.82 

 
100 
 
35,100,188 

ไม่มีการ
ก าหนดมลูค่า
หุน้ต่อหน่วย* 

100.00% 
(ถือโดย Hunnu 
Coal Pty Ltd) 

One  Marina 
Boulevard, #28-00 
Singapore 018989 
Tel : 65 6890 7188  

106 Banpu Power 
Investment Co., 
Ltd. 

Investment in 
power business 

NA USD  
90,177,391 

83,132,663 ไม่มีการ
ก าหนดมลูค่า
หุน้ต่อหน่วย* 

100.00% 
(ถือโดย Banpu 

Power 
International 

Limited) 

8 Marina Boulevard 
#05-02, Marina Bay 
Financial Centre, 
Singapore 018981 
Tel : 65 6338 1888 

107 
 
 
 

Zouping Peak 
Pte. Ltd. 
 
  

Investment in 
power 
business 

NA SGD 
2  
CNY 
140,495,758 

 
2 
 
140,495,758  

ไม่มีการ
ก าหนดมลูค่า
หุน้ต่อหน่วย* 

100.00% 
(ถือโดย Banpu 

Power 
Investment 
Co., Ltd.) 

8 Marina Boulevard 
#05-02, Marina Bay 
Financial Centre, 
Singapore 018981 
Tel : 65 6338 1888 

108 Banpu 
Renewable 
Singapore Pte. 
Ltd. 
 

Investment in 
renewable 
energy 
business 

NA JPY 
9,760,029,719.80
USD  
55,987,676.69 

 
9,760,029,719 
 
55,987,675 

ไม่มีการ
ก าหนดมลูค่า
หุน้ต่อหน่วย* 

100.00% 
(ถือโดย บริษัท 
บา้นป ูเน็กซ ์
จ ากดั )  

8 Marina Boulevard 
#05-02, Marina Bay 
Financial Centre, 
Singapore 018981 
Tel : 65 6338 1888 
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109 BRE Singapore 
Pte. Ltd. 
 

Investment in 
renewable 
energy 
business 

NA USD  
17,110,001 

17,110,001 ไม่มีการ
ก าหนดมลูค่า
หุน้ต่อหน่วย* 

100.00% 
(ถือโดย บริษัท 
บา้นป ูเน็กซ ์
จ ากดั )  

8 Marina Boulevard 
#05-02, Marina Bay 
Financial Centre, 
Singapore 018981 
Tel : 65 6338 1888 
 

110 Banpu 
Innovation & 
Ventures 
(Singapore) Pte. 
Ltd. 

Research and 
development in 
disruptive 
technology 

NA USD  
3,000,000 

3,000,000 ไม่มีการ
ก าหนดมลูค่า
หุน้ต่อหน่วย* 

100.00% 
(ถือโดย บริษัท 
บา้นป ูอิน

โนเวชั่น แอนด ์
เวนเจอรส์ 
จ ากดั) 

 

8 Marina Boulevard 
#05-02, Marina Bay 
Financial Centre, 
Singapore 018981 
Tel : 65 6338 1888 

 
สาธารณรัฐมอริเชียส 

          
  

  

111 Banpu Coal 
Investment 
Company 
Limited 

Investment in 
coal mining 

USD 
11,050,500  

USD 
11,050,500  

11,050,500  1 100.00% 
(ถือโดยบริษัท 
บา้นป ูมินเนอรลั 

จ ากดั) 

4th Floor, Ebene 
Skies,Rue de L' 
Institut, Ebene, 
Republic of Mauritius 
Tel : 230 404 8000 

112 BP Overseas 
Development 
Company 
Limited  

Investment in 
coal mining 

USD 
515,533,002 

USD 
515,533,002 

515,533,002 1 100.00% 
(ถือโดยบริษัท 
บา้นป ู จ ากดั 
(มหาชน)) 

4th Floor, Ebene 
Skies,Rue de L' 
Institut, Ebene, 
Republic of Mauritius 
Tel : 230 404 8000 
  

113 
 

BPIN Investment 
Company 
Limited 

Investment in 
renewable 
energy 

USD  
212,497,600 
 

USD  
212,497,600 
 

212,497,600 
 

1 100.00% 
(ถือโดยบริษัท 
บา้นป ูเน็กซ ์
จ ากดั )  

4th Floor, Ebene 
Skies,Rue de  
L' Institut, Ebene, 
Republic of Mauritius 
Tel : 230 404 8000 
 

114 
 
 
 

Banpu Power 
International 
Limited 

Investment in 
power 
business 

USD 
85,050,000  

USD 
85,050,000  

85,050,000  1 100.00% 
(ถือโดยบริษัท 
บา้นป ูเพาเวอร ์
จ ากดั (มหาชน)) 

4th Floor, Ebene 
Skies,Rue de  
L' Institut, Ebene, 
Republic of Mauritius 
Tel : 230 404 8000 
  

 
หมู่เกาะบริติชเวอรจ์ิน 

          
  

  

115 Asian American 
Coal, Inc. 

Investment in 
coal mining 

USD 
50,000,000  

USD 
40,917,026  

40,917,026  1 100.00% 
(ถือโดย BP 
Overseas 

Development 
Company 
Limited) 

Geneva Place, 2nd 
Floor, #333 Waterfront 
Drive, Road Town, 
Tortola, British Virgin 
Islands 
Tel : 284 494 4388  

  
หมู่เกาะเคยแ์มน 
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116 Pan-Western 
Energy 
Corporation LLC 

Investment in 
power 
bussiness 

USD 
100,000  

USD 
100,000  

10,000,000 0.01 100.00% 
(ถือโดย Banpu 

Power 
Investment 
Co., Ltd.) 

PO Box 309, Ugland 
House, Grand 
Cayman, KY1-1104 
Cayman Islands 
Tel : 1 345 949 8066  

 
ประเทศญี่ปุ่ น 

            
  

  

117 Aizu Land Solar 
G.K. 

Land owner of 
Solar project 
 

NA JYP 
100,000 

NA ไม่มีการ
ก าหนดมลูค่า
หุน้ต่อหน่วย* 

100.00% 
(ถือโดย Aura 

Land 
Development 

Pte., Ltd.) 

Kasumigaseki 
Building, 33rd Floor, 
3-2-5, Kasumigaseki, 
Chiyoda-ku, Tokyo, 
Japan 100-6033 
Tel : 81 3 6205 4665 

118 Banpu Power 
Trading G.K. 

Energy Trading NA JYP 
100,000,000 

NA ไม่มีการ
ก าหนดมลูค่า
หุน้ต่อหน่วย* 

100.00% 
(ถือโดย Banpu 

Renewable 
Singapore Pte. 

Ltd.) 

Kasumigaseki 
Building, 33rd Floor, 
3-2-5, Kasumigaseki, 
Chiyoda-ku, Tokyo, 
Japan 100-6033 
Tel : 81 3 6205 4665 
 

119 Banpu Japan 
K.K.. 

Investment in 
renewable 
energy business 

NA JYP 
83,500,000 

13,700 ไม่มีการ
ก าหนดมลูค่า
หุน้ต่อหน่วย* 

100.00% 
(ถือโดย บริษัท 
บา้นป ูเน็กซ ์
จ ากดั )  

Kasumigaseki 
Building, 33rd Floor, 
3-2-5, Kasumigaseki, 
Chiyoda-ku, Tokyo, 
Japan 100-6033 
Tel : 81 3 6205 4665 

 
สหรัฐอเมริกา 

       

120 Banpu North 
America 
Corporation  
 

Investment  
in oil and gas 
business 

USD 
938,000,100 

USD 
938,000,100 

938,000,100 1 100.00% 
(ถือโดย บริษัท  
บีโอจี จ ากดั) 

2711 Centerville 
Road, Suite 400, 
Wilmington, Delaware 
19808 
Tel : 1 302 654 7584 

121 BKV Corporation Investment  
in oil and gas 
business 

USD 
3,000,000,000 

USD 
1,170,840,000 

117,084,000 0.01 96.30% 
(ถือโดย Banpu 
North America 
Corporation) 

1200 17th Street, 
Suite 2100, Denver, 
Colorado 80202 
Tel : 1 720 375 9680 
 

122 Kalnin Venture 
LLP 

Investment  
in oil and gas 
business 

USD 
NA 

USD 
18,576,245 

NA ไม่มีการ
ก าหนดมลูค่า
หุน้ต่อหน่วย* 

100.00% 
(ถือโดย BKV 
Corporation) 

1200 17th Street, 
Suite 2100, Denver, 
Colorado 80202 
Tel : 1 720 375 9680 

123 BKV LLP Investment  
in oil and gas 
business 

USD 
NA 

USD 
228,906,976 

NA ไม่มีการ
ก าหนดมลูค่า
หุน้ต่อหน่วย* 

100.00% 
(ถือโดย BKV 
Corporation) 

1200 17th Street, 
Suite 2100, Denver, 
Colorado 80202 
Tel : 1 720 375 9680 

124 BKV Chaffee 
Corners, LLC 

Investment  
in oil and gas 
business 

USD 
NA 

USD 
109,529,841 

NA ไม่มีการ
ก าหนดมลูค่า
หุน้ต่อหน่วย* 

100.00% 
(ถือโดย BKV 

LLP) 

1200 17th Street, 
Suite 2100, Denver, 
Colorado 80202 
Tel : 1 720 375 9680 
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125 BKV Chelsea, 
LLC 

Investment  
in oil and gas 
business 

USD 
NA 

USD 
205,285,594 

NA ไม่มีการ
ก าหนดมลูค่า
หุน้ต่อหน่วย* 

100.00% 
(ถือโดย BKV 

LLP) 

1200 17th Street, 
Suite 2100, Denver, 
Colorado 80202 
Tel : 1 720 375 9680 

126 BKV Operating, 
LLC 

Investment  
in oil and gas 
business 

USD 
NA 

USD 
195,541,343 

NA ไม่มีการ
ก าหนดมลูค่า
หุน้ต่อหน่วย* 

100.00% 
(ถือโดย BKV 

LLP) 

1200 17th Street, 
Suite 2100, Denver, 
Colorado 80202 
Tel : 1 720 375 9680 

127 BKV Barnett, 
LLC 

Investment  
in oil and gas 
business 

USD 
NA 

USD 
406,000,000 

NA ไม่มีการ
ก าหนดมลูค่า
หุน้ต่อหน่วย* 

100.00% 
(ถือโดย BKV 

LLP) 

1200 17th Street, 
Suite 2100, Denver, 
Colorado 80202 
Tel : 1 720 375 9680 

128 Banpu 
Innovation & 
Ventures LLC 

Research and 
development in 
disruptive 
technology 

USD 
1,000,000 

USD 
1,000,000 

1,000,000 ไม่มีการ
ก าหนดมลูค่า
หุน้ต่อหน่วย* 

100.00% 
(ถือโดย Banpu 

Innovation & 
Ventures 

(Singapore) 
Pte. Ltd.) 

1150 North Market 
Street, Suite 1300, 
Wilmington, Delaware 
19801 
Tel : 1 302 427 7650 

 
ประเทศเวียดนาม 

      

129 BPP Vinh Chau 
Wind Power 
Limited Liability 
Company 
 

Wind Power 
Production, 
Power 
transmission and 
distribution 

VND  
427,395,900,000 

VND  
427,395,900,000 

NA ไม่มีการ
ก าหนดมลูค่า
หุน้ต่อหน่วย* 

100.00% 
(ถือโดย BRE 

Singapore Pte. 
Ltd.) 

 

22 Bui Thi Xuan 
Street, Quarter 1, 
Ward 2, Soc Trang 
City, Soc Trang 
Province, Vietnam 
Tel : 849 0988 5015 

130 Banpu Vietnam 
LLC 

Management 
consulting 
services (Except 
for financial, 
accounting and 
legal 
consultancy) 

VND  
23,000,000,000 

VND 
 23,000,000,000  

NA ไม่มีการ
ก าหนดมลูค่า
หุน้ต่อหน่วย* 

100.00% 
(ถือโดยบริษัท 
บา้นป ูจ ากดั 
(มหาชน)) 

8th Floor, Friendship 
Tower, 31 Le Duan 
Street, Ben Nghe 
Ward, District 1,  
Ho Chi Minh City, 
Vietnam 
Tel : 849 0748 4047 
 

 
บริษัทร่วม 

       

 
ประเทศออสเตรเลีย 

           

131 Port Kembla 
Coal Terminal 
Limited 
 

Ship loading 
Coal Port  

AUD 
600,000  

AUD 
600,000  

600,000  1 16.66% 
(ถือโดย 

Centennial 
Coal Co., Ltd.) 

Port Kembla Road, 
Inner Harbour ,   
Wollongong NSW 
2520, Australia 
Tel : 61 2 4288 0288 

 
ประเทศญี่ปุ่ น 
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ช่ือบริษัท 
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ท่ีต้ัง 

132 FOMM 
Corporation 

Planning, 
developing, 
manufacturing 
and selling of 
compact electric 
vehicle 

NA JPY 
3,505,170,250 

2,046,635  ไม่มีการ
ก าหนดมลูค่า
หุน้ต่อหน่วย* 

21.45% 
(ถือโดยบริษัท 
บา้นป ูเน็กซ ์
จ ากดั ) 

7‐7 Shinkawasaki, 

Saiwai‐ku, Kawasaki‐
shi, Kanagawa  
212-0032 
Tel : 81 4 4200 4020 

133 Global 
Engineering Co., 
Ltd. 

Electricity sales 
and resource 
aggregator of 
virtual power 
plant 

NA JYP 
304,000,000 

3,620,000 ไม่มีการ
ก าหนดมลูค่า
หุน้ต่อหน่วย* 

19.90% 
(held by 
Banpu 

Renewable 
Singapore Pte. 

Ltd.) 

Nishiko Living Kashii 
2nd Floor, 1-1-1, 
Kashii, Higashi-ku, 
Fukuoka city, 
Fukuoka pref. Japan 
813-0011 

Tel : 81 92 692 7547 

 
สาธารณรัฐสิงคโปร ์

           

134 Durapower 
Holdings Pte. 
Ltd. 

Manufacturing of 
Lithium-Ion 
Battery (LiB) for 
EV and Energy 
Storage System 
(ESS) 

NA SGD 
59,737,835.50 

385,699  ไม่มีการ
ก าหนดมลูค่า
หุน้ต่อหน่วย* 

47.68% 
(ถือโดย BPIN 
Investment 
Company 
Limited) 

66 Kallang Pudding 
Road, #05-02 Hor 
Kew Business Centre, 
Singapore 349324 
Tel : 65 6846 0180 

 
ประเทศไทย 

           

135 บริษัท เออรเ์บิน 
โมบิลิตี ้เทค จ ากดั 

ธุรกิจยานยนต์
ไฟฟ้า 

บาท  
1,442,120 

บาท  
1,442,120 

144,212 10 หุน้บรุิมสิทธิ 
30.66% 

(ถือโดยบริษัท 
บา้นป ูเน็กซ ์
จ ากดั) 

256 ซอยศนูยว์ิจยั ถนน
พระราม 9 ซอย 17 แขวง
บางกะปิ เขตหว้ยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 
ประเทศไทย 
โทรศพัท ์: 086 887 
4796 

 
การร่วมค้า 

        

 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย       

136 PT Nusantara 
Timur Unggul 

Fuel Distributor IDR 
1,000,000,000  

IDR 
600,000,000 

600 1,000,000 33.34% 
(ถือโดย PT. 

ITM Indonesia) 

Gedung Graha 
Indramas 4th Fl., Jalan 
AIP II K.S. Tubun Raya 
No. 77, Palmerah, 
West Jakarta 
Corresponding office: 
Pondok Indah Office 
Tower 3, 3rd floor, Jl. 
Sultan Iskandar Muda, 
Pondok Indah Kav. V-
TA, Jakarta 12310, 
Indonesia 
Tel : 6221 29328100 
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สาธารณรัฐประชาชนจีน 

          
 

    

137 Shanxi Gaohe 
Energy Co., Ltd. 

Coal minig in 
China 

CNY  
1,519,860,000 

CNY  
1,519,860,000 

NA NA 45.00% 
(ถือโดย Asian 

American 
Coal, Inc.) 

Haojiazhuang Town, 
Changzhi County, 
Changzhi City, Shanxi 
Province, P.R.China 
Tel : (8610) 5820 
3663 

138 Hebi Zhong Tai 
Mining Co., Ltd  

Investment in 
coal mining 

CNY  
783,330,000  

CNY  
783,330,000  

NA NA 40.00% 
(ถือโดยบริษัท  
บา้นป ูมินเนอรลั 

จ ากดั) 

Sikuang Industrial 
Park, Hebiji, Hebei 
City, Henan Province, 
P.R.China 
Tel : (8639) 2291 
7401-2  

139 Shanxi Lu 
Guang Power 
Co., Ltd. 
 

Power 
generating and 
sales 

CNY  
1,745,818,000 

CNY  
1,500,000,000 

NA NA 30.00% 
(ถือโดย Banpu 

Power 
Investment 
Co., Ltd.) 

Songcun Town, 
Zhangzi County, 
Changzhi City, Shanxi 
Province, P.R.China 
Tel : (86355) 8580511 

 
ประเทศญี่ปุ่ น  

      
  

  

140 Hokkaido Solar 
Estate G.K. 

Land owner of 
solar project 

NA JYP 
10,000,000 

NA ไม่มีการ
ก าหนด

มลูค่าหุน้ต่อ
หน่วย* 

60.00% 
(ถือโดยบริษัท 
บา้นป ูเอนเนอร์
จี เซอรว์ิสเซส 
(ไทยแลนด)์ 
จ ากดั)   

1-1-7 Moto-akasaka, 
Minato-ku, Tokyo, 
Japan 
Tel : 81 3 3560 1115  

141 Digital Energy 
Solutions 
Corporation 

Electricity sales 
and 
management 

NA JYP 
50,000,000 

5,000 ไม่มีการ
ก าหนด

มลูค่าหุน้ต่อ
หน่วย* 

49.00% 
(ถือโดย Banpu 

Renewable 
Singapore Pte. 

Ltd.) 
 

Kasumigaseki 
Building, 33rd Floor, 
3-2-5, Kasumigaseki, 
Chiyoda-ku, Tokyo, 
Japan 100-6033 
Tel : 81 3 6205 4665 

 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

      
  

  

142 Hongsa Power 
Company 
Limited 

Power 
generating  
and sales  

USD 
927,000,000 

USD 
927,000,000 

92,700,000 10 40.00% 
(ถือโดย บริษัท 
บา้นป ูเพาเวอร ์
จ ากดั (มหาชน)) 

NNN Building 4 th 
Floor, Room No.D5 
Bourichan Road, 
Phonsinouane Village,   
Sisattanak District, 
Vientiane Capital, 
Lao PDR 
Tel : 856 (0) 2122 483  

143 Phu Fai Mining 
Company 
Limited 

Mining 
concession 

USD 
50,000 

USD 
50,000 

5,000 10 37.50% 
(ถือโดย บริษัท 
บา้นป ูเพาเวอร ์
จ ากดั (มหาชน)) 

NNN Building 4 th 
Floor, Room No.D5 
Bourichan Road, 
Phonsinouane Village,   
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Sisattanak District, 
Vientiane Capital,  
Lao PDR 
Tel : 856 (0) 2122 483 
 

 สาธารณรัฐสิงคโปร ์       

144 Aura Land 
Development 
Pte. Ltd. 

Investment in 
property for 
solar energy 
business 

NA USD 
3,840,989.20 

3,840,988 ไม่มีการ
ก าหนดมลูค่า
หุน้ต่อหน่วย* 

75.00% 
(ถือโดยบริษัท 
บา้นป ูเอนเนอร์
จี เซอรว์ิสเซส 
(ไทยแลนด)์ 
จ ากดั) 

8 Marina Boulevard 
#05-02 Marina Bay 
Financial Centre, 
Singapore 018981 
Tel : 65 6338 1888 
 

145 Aizu Energy Pte. 
Ltd. 

Investment in 
renewable 
energy 
business 

NA USD 
2,271,979,544.11 
JPY 
17,630,952.87 
 

  
2,271,979,543 
  
17,630,949  

ไม่มีการ
ก าหนดมลูค่า
หุน้ต่อหน่วย* 

75.00% 
(ถือโดย บริษัท 
บา้นป ูเน็กซ ์
จ ากดั )  

8 Marina Boulevard 
#05-02 Marina Bay 
Financial Centre, 
Singapore 018981 
Tel : 65 6338 1888 
 

146 Sunseap Group 
Pte. Ltd. 
 
 

Investment in 
renewable 
energy 
business 
 

NA SGD 
13,496,103.63 
SGD 
323,031,364.05 

 
1,192,407 

 
 2,366,387 

ไม่มีการ
ก าหนด 

มลูค่าหุน้ต่อ
หน่วย* 

48.63% 
(ถือโดย BPIN 
Investment 
Company 
Limited) 

2 Boon Leat Terrace, 
#04-03/04 
Harbourside Building 
2, Singapore 119844 
Tel : 65 6816 1000 

 
ประเทศไทย 

       

147 บริษัท บีแอลซีพี 
เพาเวอร ์จ ากดั 

ผลิตและ
จ าหน่าย
กระแสไฟฟ้า 

บาท 
12,010,000,000 
 

บาท 
12,010,000,000 
 

120,100,000 
 

100 50.00% 
(ถือโดย บริษัท 
บา้นป ูโคล 

เพาเวอร ์จ ากดั) 

9 ถนนไอ-แปด นิคม
อตุสาหกรรมมาบตาพดุ 
อ าเภอเมือง จงัหวดั
ระยอง ประเทศไทย 
โทรศพัท ์: 038 925 100 
 

148 บริษัท จีอีพีพี 
สะอาด จ ากดั 
 

Integrated 
waste 
management 
platform 

บาท 
2,666,700 

บาท 
2,666,700 
 

26,667 100 25.00% 
(ถือโดย บริษัท 
บา้นป ูเน็กซ ์
จ ากดั) 

559/186 ถนนนนทรี 
แขวงช่องนนทรี เขตยาน
นาวา กรุงเทพมหานคร
โทรศพัท ์: 08 4360 
2928 
 

 
หมายเหตุ: * under Corporate Law 
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3.  ชื่อ สถานทีต่ัง้ของบุคคลอา้งอิงอืน่ๆ 
 
1) นายทะเบยีนหุน้สามญั บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
  ชัน้ 1 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
  เลขที่ 93 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 

10400 โทรศพัท ์ 0 2009 9000 
  Contact center 0 2009 9999 
 
2) นายทะเบยีนหุน้กู ้ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
  333 ถนนสีลม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 
  โทรศพัท ์0 2230 1893 
 
3) ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
  9 ถนนรชัดาภิเษก เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
  โทรศพัท ์0 2544 1111 
 
  ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
  ส านกังานใหญ่: 1 ซอยราษฎรบ์รูณะ 27/1 ถนนราษฎรบ์รูณะ 
  เขตราษฎรบ์รูณะ กรุงเทพฯ 10140 
  สถานท่ีติดต่อ: 400/22 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท  
  กรุงเทพฯ 10400 
  โทรศพัท ์0 2470 3687, 0 2470 1946 
 
  ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
  333 ถนนสีลม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 
  โทรศพัท ์0 2230 1893 
 
4) ผูส้อบบญัชี นางสาวอมรรตัน ์ เพิ่มพนูวฒันาสขุ 
  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 4599 
  บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปรส์ เอบีเอเอส จ ากดั 
  ชัน้ 15 อาคารบางกอกซติี ้ทาวเวอร ์เลขท่ี 179/74-80  
  ถนนสาทรใต ้กรุงเทพฯ 10120 
  โทรศพัท ์0 2844 1000 
 
5) ที่ปรกึษาทางการเงิน  --ไม่ม-ี- 
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6) ที่ปรกึษาหรือผูจ้ดัการภายใตส้ญัญาการจดัการ บรษิัทฯ ไม่ไดว้า่จา้งที่ปรกึษาและหรือผูจ้ดัการภายใตส้ญัญาการ
จดัการ เป็นการประจ าถาวร แตจ่ะมีการวา่จา้งที่ปรกึษา (เช่น ที่
ปรกึษาทางการเงิน) เป็นการเฉพาะเรื่องเฉพาะกรณีตามความ
จ าเป็นในการด าเนินงานเป็นครัง้คราว   การบรหิารงานบรษิัทฯ จะ
ด าเนินการภายใตก้ารก ากบัดแูลของคณะกรรมการบรษิัทเป็น
ส าคญั 

 
 
7) สถาบนัการเงินท่ีตดิต่อเป็นประจ า ธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงินทัง้ในและตา่งประเทศ

ประมาณ 30 แห่ง 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส่วนที ่2 

 
การจัดการและการก ากับดูแลกจิการ 
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7.   ข้อมูลหลักทรัพยแ์ละผู้ถือหุ้น 

7.1  จ านวนทุนจดทะเบียนและทนุช าระแล้ว 

 (1)  ทนุจดทะเบียน 

 ชื่อบรษิัท  : บรษิัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
 ชื่อภาษาองักฤษ : Banpu Public Company Limited 
 ชื่อในการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย:์ BANPU 
 ประกอบธุรกิจหลกั : พลงังาน 
 เลขทะเบียนบรษิัท : บมจ. 152 
 ทนุจดทะเบียน : 5,074,581,515  บาท* 

    ประกอบดว้ยหุน้สามญั 5,161,925,515 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
 ทนุท่ีเรียกช าระแลว้ : 5,074,581,515  บาท* 
    ประกอบดว้ยหุน้สามญั 5,074,581,515  หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

 จ านวนหุน้ : 5,074,581,515  หุน้* 
 ราคาพาร ์ : 1 บาท (หน่ึงบาท) 

 
เมื่อวนัท่ี 23 กนัยายน 2563 บรษิัทฯ ด าเนินการลดทนุจดทะเบียนช าระแลว้ จาก 5,161,925,515 บาท เป็น 
5,074,581,515  บาท โดยการตดัหุน้ท่ีซือ้คืนของบรษิัท จ านวน 87,344,000 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  รวม 
87,344,000 บาท หลงัจดทะเบยีนลดทนุแลว้บรษิัทฯ จะมีทนุจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ จ านวน 5,074,581,515  บาท มลู
ค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  บรษิัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากดั (Thai NVDR) ซึง่เป็นบรษิัทย่อยของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยไดอ้อก NVDR  ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ เป็นหลกัทรพัยอ์า้งองิจ านวน 262,398,055 หุน้   คิดเป็นรอ้ยละ 
5.17  ของหุน้ท่ีออกและช าระแลว้ ณ วนัดงักล่าว ทัง้นีผู้ถื้อ NVDR จะไดร้บัผลประโยชนจ์ากหุน้ของบรษิัทฯ ที่น าไป
อา้งองิทกุประการ แต่ไม่สามารถใชสิ้ทธิออกเสียงในการประชมุผูถื้อหุน้ได ้ เนื่องจากมิใช่ผู้ถือหุน้โดยตรงของบรษิัทฯ 
แต่ทัง้นีใ้นทางปฏิบตัิ บรษิัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากดั จะเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้โดยจะออกเสียงลงคะแนนตามดลุยพินิจ
อิสระของบรษิัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากดั มใิช่ออกเสียงตามค าสั่งของผูถื้อ NVDR ทัง้นีจ้  านวนหุน้ของบรษิัทฯ ที่ผูล้งทนุ
เขา้มาลงทนุใน NVDR นัน้อาจมกีารเปล่ียนแปลง  ซึง่บรษิัทฯ จะไม่สามารถก าหนดได ้อย่างไรก็ตามผูล้งทนุสามารถ
ตรวจสอบจ านวนหุน้ท่ีเป็น NVDR ไดจ้ากเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย คอื www.set.or.th/nvdr 

 

ข้อจ ากัดการถือหุน้ของชาวต่างชาติ 

ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นชาวตา่งชาติสามารถถือครองหุน้ของบรษิัทฯ รวมกนัไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 40 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและช าระแลว้  
โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  หุน้ของบรษิัทฯ ที่ถือครองโดยชาวต่างชาตมิีประมาณรอ้ยละ 9.31  ของทนุช าระแลว้ 

 
  

http://www.set.or.th/nvdr
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7.2  รายชื่อผู้ถือหุ้น 

 ผูถื้อหุน้สงูสดุ 10 รายแรก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563  มีดงันี ้
 
 

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ านวนหุ้นทีถื่อ ร้อยละ 

1.   กลุ่มครอบครวัว่องกศุลกิจ     482,055,820  9.50  

      บรษิัท น า้ตาลมิตรผล จ ากดั  288,309,528  5.68  

      บรษิัท ทีเอ็มอี แคปิตอล จ ากดั 73,210,200  1.44  

      บรษิัท ซิตี ้โฮลดิง้ จ ากดั   41,251,700  0.81  

      บรษิัท รวมเกษตรกรอตุสาหกรรม จ ากดั 35,611,300  0.70  

      บรษิัท เอ็มพี ปารต์ิเกิล บอรด์ จ ากดั 30,438,448  0.60  

      บรษิัท ทนุมิตรสยาม จ ากดั 14,916,382  0.29  

      บรษิัท แปซิฟิก ชกูาร ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั 13,646,682  0.27  

      บรษิัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร ์(ภเูวียง)  จ ากดั 12,311,744  0.24  

      บรษิัท ยฟิูนเวส จ ากดั 11,633,000  0.23  

      บรษิัท น า้ตาลมิตรกาฬสินธุ ์จ ากดั 9,606,042  0.19  

2.    บรษิัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากดั 262,398,055  5.17  

3.    ส านกังานประกนัสงัคม 146,165,700  2.88  

4.    นายประทีป ตัง้มติธรรม 96,625,500  1.90  

5     South East Asia UK (Type C) Nominees Limited 85,955,335  1.69  

6.    Credit Suisse AG, Singapore Branch 78,551,450  1.55  

7.    State Street Europe Limited  51,830,152  1.02  

8.    N.C.B. Trust Limited-Polunin Developing Countries Fund, LLC 34,220,500  0.67  

9.    East Fourteen Limited-Dimensional Emer MKT value FD 32,925,150  0.65  

10.  กองทนุเปิด บวัหลวงหุน้ระยะยาว 31,760,600  0.63  

รวม 1,833,423,288 36.11 

  
หมายเหต ุ:  
- บรษิัท น า้ตาลมิตรผล จ ากดั มีผูถื้อหุน้ประกอบดว้ย บรษิัท น า้ตาลมิตรสยาม จ ากดั ถือหุน้อยู่รอ้ยละ 99.99 ของทนุ

ช าระแลว้ 
- บรษิัท ทีเอ็มอี แคปิตอล จ ากดั มผีูถื้อหุน้ประกอบดว้ยดงันี ้

1. ตระกลูครอบครวัว่องกศุลกจิ ถือหุน้อยู่รอ้ยละ 80.01 ของทนุช าระแลว้ 
2. บรษิัท ยฟิูนเวส จ ากดั ถือหุน้อยู่รอ้ยละ 15.23 ของทนุช าระแลว้ 
3. ตระกลูกาญจนก าเนิด ถือหุน้อยู่รอ้ยละ 3.82 ของทนุช าระแลว้ 
4. ตระกลูพทุธพงษ์ศิรพิร ถือหุน้อยูร่อ้ยละ 0.94 ของทนุช าระแลว้ 
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- บรษิัท ซิตี ้โฮลดิง้ จ ากดั มีผูถื้อหุน้ประกอบดว้ยดงันี ้
1. ตระกลูว่องกศุลกจิ ถือหุน้อยู่รอ้ยละ 90.50 ของทนุช าระแลว้ 
2. ตระกลูกาญจนก าเนิด ถือหุน้อยู่รอ้ยละ 6.00 ของทนุช าระแลว้ 
3. ตระกลูพทุธพงษ์ศิรพิร ถือหุน้อยูร่อ้ยละ 2.00 ของทนุช าระแลว้ 
4. ตระกลูเจนลาภวฒันกลุ ถือหุน้อยู่รอ้ยละ 1.50 ของทนุช าระแลว้ 

- บรษิัท รวมเกษตรกรอตุสาหกรรม จ ากดั มีผูถื้อหุน้ประกอบดว้ย บรษิัท น า้ตาลมิตรผล จ ากดั ถือหุน้อยู่รอ้ยละ 87.56 
ของทนุช าระแลว้ 

- บรษิัท เอ็มพี ปารต์ิเกิล บอรด์ จ ากดั มีผูถื้อหุน้ประกอบดว้ย บรษิทั รวมเกษตรกรอตุสาหกรรม จ ากดั ถือหุน้อยู่รอ้ยละ 
99.99 ของทนุช าระแลว้ 

- บรษิัท ทนุมิตรสยาม จ ากดั มีผูถื้อหุน้ประกอบดว้ย บรษิัท น า้ตาลมิตรสยาม จ ากดั ถือหุน้อยู่รอ้ยละ 99.99 ของทนุ
ช าระแลว้ 

- บรษิัท แปซิฟิก ชกูาร ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั มีผูถื้อหุน้ประกอบดว้ย บรษิัท น า้ตาลมิตรผล จ ากดั ถือหุน้อยู่รอ้ยละ 99.99 
ของทนุช าระแลว้ 

- บรษิัท ยฟิูนเวส จ ากดั มีผูถื้อหุน้ประกอบดว้ย บรษิัท ทีเอ็มอี แคปิตอล จ ากดั ถือหุน้อยู่รอ้ยละ 100 ของทนุช าระแลว้ 
- บรษิัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร ์(ภเูวียง) จ ากดั มีผูถื้อหุน้ประกอบดว้ย บรษิัท รวมเกษตรกรอตุสาหกรรม จ ากดั ถือหุน้

อยู่รอ้ยละ 51.04 ของทนุช าระแลว้ 
- บรษิัท น า้ตาลมิตรกาฬสินธุ ์จ ากดั มีผูถื้อหุน้ประกอบดว้ย บรษิัท รวมเกษตรกรอตุสาหกรรม จ ากดั ถือหุน้อยู่รอ้ยละ 

99.99 ของทนุช าระแลว้ 
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7.3  การออกหลกัทรัพยอ์ื่น 

  (1) หลกัทรพัยท์ี่เป็นตราสารหนี ้ (หุน้กู)้ 

รายละเอียดหุน้กู ้ หุน้กูบ้า้นป ู
ครัง้ที่ 1/2554 

ชดุที่ 2 

หุน้กูบ้า้นป ู
ครัง้ที่ 1/2554 

ชดุที่ 3 

หุน้กูบ้า้นป ู
ครัง้ที่ 1/2554 

ชดุที่ 4 

หุน้กูบ้า้นป ู
ครัง้ที่ 1/2555 

ชดุที่ 2 

หุน้กูบ้า้นป ู
ครัง้ที่ 1/2556 

 
ผูอ้อกหุน้กู ้ บมจ. บา้นป ู

 
บมจ. บา้นป ู บมจ. บา้นป ู บมจ. บา้นป ู บมจ. บา้นป ู

 
มลูค่ารวมของหุน้กู ้ 4,000 

ลา้นบาท 
3,500 
ลา้นบาท 

2,000 
ลา้นบาท 

3,000 
ลา้นบาท 

150  
ลา้นเหรียญสหรฐั 

ประเภทของหุน้กู ้ ระบชุื่อผูถ้ือ 
 ไม่ดอ้ยสิทธิ   

ไม่มีหลกัประกนัและ 
มีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้ 

ระบชุื่อผูถ้ือ 
 ไม่ดอ้ยสิทธิ   

ไม่มีหลกัประกนัและ 
มีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้ 

ระบชุื่อผูถ้ือ 
 ไม่ดอ้ยสิทธิ   

ไม่มีหลกัประกนัและ 
มีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้ 

ระบชุื่อผูถ้ือ 
 ไม่ดอ้ยสิทธิ   

ไม่มีหลกัประกนัและ 
มีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้ 

ระบชุื่อผูถ้ือ 
 ไม่ดอ้ยสิทธิ   

ไม่มีหลกัประกนัและ 
มีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้ 

 
จ านวนหุน้กู ้ 4,000,000 หน่วย 3,500,000 หน่วย 2,000,000 หน่วย 3,000,000 หน่วย 15,000 หน่วย 
มลูค่าที่ตราไวต้่อหน่วย 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 10,000 เหรียญสหรฐั 
มลูค่าที่ยงัไม่ไดไ้ถ่ถอน 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2563 

4,000 
ลา้นบาท 

3,500 
ลา้นบาท 

2,000 
ลา้นบาท 

3,000 
ลา้นบาท 

150 
ลา้นเหรียญสหรฐั 

อตัราดอกเบีย้ต่อปี 4.30% ในปีที่ 1-4 
4.40% ในปีที่ 5 

5.40% ในปีที่ 6-10 

5.08% 5.19% 5.04% 4.09% 

อายหุุน้กู ้ 10 ปี 12 ปี 15 ปี 10 ปี 10 ปี 
วนัที่ออกหุน้กู ้ 1 เมษายน 2554 1 เมษายน 2554 1 เมษายน 2554 24 พฤษภาคม 2555 4 เมษายน 2556 
วนัครบก าหนดไถ่ถอน 1 เมษายน 2564 1 เมษายน 2566 1 เมษายน 2569 24 พฤษภาคม 2565 4 เมษายน 2566 
สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบ
ก าหนดของผูถ้ือหุน้และผู้
ออกหุน้กู ้
 

-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

การช าระตน้เงิน 
ก่อนครบก าหนดไถ่ถอน 

ผูอ้อกหุน้กูจ้ะช าระคืน
เงินตน้ทัง้หมด 
ในวนัครบก าหนด 
ไถ่ถอนหุน้กู ้

ผูอ้อกหุน้กูจ้ะช าระ
คืนเงินตน้ทัง้หมด 
ในวนัครบก าหนด 
ไถ่ถอนหุน้กู ้

 

ผูอ้อกหุน้กูจ้ะช าระ
คืนเงินตน้ทัง้หมด 
ในวนัครบก าหนด 
ไถ่ถอนหุน้กู ้

 

ผูอ้อกหุน้กูจ้ะช าระคืน
เงินตน้ทัง้หมด 
ในวนัครบก าหนด 
ไถ่ถอนหุน้กู ้

 

ผูอ้อกหุน้กูจ้ะช าระ
คืนเงินตน้ทัง้หมด 
ในวนัครบก าหนด 

ไถ่ถอนหุน้กู ้

มลูค่าการไถ่ถอนตามอายุ
ต่อหน่วย 

1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 10,000 เหรียญสหรฐั 

หลกัประกนั -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 
การจดัอนัดบัเครดิต
ตราสารหนี ้

A+ 
 บริษัท ทริสเรทติง้ 

จ ากดั 

A+ 
บริษัท ทริสเรทติง้ 

จ ากดั 

A+ 
บริษัท ทริสเรทติง้ 

จ ากดั 

A+ 
บริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั 

A+ 
บริษัท ทริสเรทติง้ 

จ ากดั 
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รายละเอียดหุน้กู ้ หุน้กูบ้า้นป ู
ครัง้ที่ 2/2556 

ชดุที่ 2 

หุน้กูบ้า้นป ู
ครัง้ที่ 1/2557 

ชดุที่ 2 

หุน้กูบ้า้นป ู
ครัง้ที่ 1/2558 

ชดุที่ 1 

หุน้กูบ้า้นป ู
ครัง้ที่ 1/2558 

ชดุที่ 2 

ผูอ้อกหุน้กู ้ บมจ. บา้นป ู บมจ. บา้นป ู บมจ. บา้นป ู บมจ. บา้นป ู

มลูค่ารวมของหุน้กู ้ 2,100 
ลา้นบาท 

5,000 
ลา้นบาท 

1,000 
ลา้นบาท 

1,750 
ลา้นบาท 

ประเภทของหุน้กู ้ ระบชุื่อผูถ้ือ 
 ไม่ดอ้ยสิทธิ   

ไม่มีหลกัประกนัและ 
มีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้ 

ระบชุื่อผูถ้ือ 
 ไม่ดอ้ยสิทธิ   

ไม่มีหลกัประกนัและ 
มีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้ 

ระบชุื่อผูถ้ือ  
ไม่ดอ้ยสิทธิ  

ไม่มีหลกัประกนั  

ระบชุื่อผูถ้ือ  
ไม่ดอ้ยสิทธิ  

ไม่มีหลกัประกนั 

จ านวนหุน้กู ้ 2,100,000 หน่วย 5,000,000 หน่วย 1,000,000 หน่วย 1,750,000 หน่วย 

มลูค่าที่ตราไวต้่อหน่วย 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 

มลูค่าที่ยงัไม่ไดไ้ถ่ถอน 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2563 

2,100 
ลา้นบาท 

5,000 
ลา้นบาท 

1,000 
ลา้นบาท 

1,750 
ลา้นบาท 

อตัราดอกเบีย้ต่อปี 5.05% 4.80% 3.85% 4.00% 

อายหุุน้กู ้ 12 ปี 10 ปี 7 ปี 10 ปี 

วนัที่ออกหุน้กู ้ 10 กรกฏาคม 2556 4 กรกฎาคม 2557 12 พฤศจิกายน 2558 12 พฤศจิกายน 2558 

วนัครบก าหนดไถ่ถอน 10 กรกฏาคม 2568 4 กรกฎาคม 2567 12 พฤศจิกายน 2565 12 พฤศจิกายน 2568 
สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบ
ก าหนดของผูถ้ือหุน้และผู้
ออกหุน้กู ้
 

-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

การช าระตน้เงิน 
ก่อนครบก าหนดไถ่ถอน 

ผูอ้อกหุน้กูจ้ะช าระคืน
เงินตน้ทัง้หมด 
ในวนัครบก าหนด 
ไถ่ถอนหุน้กู ้

 

ผูอ้อกหุน้กูจ้ะช าระคืน
เงินตน้ทัง้หมด 
ในวนัครบก าหนด 
ไถ่ถอนหุน้กู ้

 

ผูอ้อกหุน้กูจ้ะช าระคืน
เงินตน้ทัง้หมด 
ในวนัครบก าหนด 
ไถ่ถอนหุน้กู ้

 

ผูอ้อกหุน้กูจ้ะช าระคืน
เงินตน้ทัง้หมด 
ในวนัครบก าหนด 
ไถ่ถอนหุน้กู ้

 
มลูค่าการไถ่ถอนตามอายุ
ต่อหน่วย 

1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท 

หลกัประกนั -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

การจดัอนัดบัเครดิต
ตราสารหนี ้

A+ 
บริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั 

A+ 
บริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั 

-ไม่มี- -ไม่มี- 
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รายละเอียดหุน้กู ้ หุน้กูบ้า้นป ู
ครัง้ที่ 1/2558 

ชดุที่ 3 

หุน้กูบ้า้นป ู
ครัง้ที่ 1/2560 

 

หุน้กูบ้า้นป ู
ครัง้ที่ 1/2561 

 

หุน้กูบ้า้นป ู
ครัง้ที่ 1/2562 

ผูอ้อกหุน้กู ้ บมจ. บา้นป ู บมจ. บา้นป ู บมจ. บา้นป ู บมจ. บา้นป ู

มลูค่ารวมของหุน้กู ้ 1,250 
ลา้นบาท 

10,000 
ลา้นบาท 

50  
ลา้นเหรียญสหรฐั 

10,000 
ลา้นบาท 

ประเภทของหุน้กู ้ ระบชุื่อผูถ้ือ ไม่ดอ้ย
สิทธิ ไม่มีหลกัประกนั 

ระบชุื่อผูถ้ือ 
 ไม่ดอ้ยสิทธิ   

ไม่มีหลกัประกนัและ 
มีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้

ระบชุื่อผูถ้ือ 
 ไม่ดอ้ยสิทธิ   

ไม่มีหลกัประกนัและ 
มีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้ 

ระบชุื่อผูถ้ือ 
 ไม่ดอ้ยสิทธิ   

ไม่มีหลกัประกนัและ 
มีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้

จ านวนหุน้กู ้ 1,250,000 หน่วย 10,000,000 หน่วย 5,000 หน่วย 10,000,000 หน่วย 

มลูค่าที่ตราไวต้่อหน่วย 1,000 บาท 1,000 บาท 10,000 เหรียญสหรฐั 1,000 บาท 

มลูค่าที่ยงัไม่ไดไ้ถ่ถอน 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2563 

1,250 
ลา้นบาท 

10,000 
ลา้นบาท 

50 
ลา้นเหรียญสหรฐั 

10,000 
ลา้นบาท 

อตัราดอกเบีย้ต่อปี 4.10% 4.17% 5.25% 4.00% 
อายหุุน้กู ้ 12 ปี 10 ปี 10 ปี 10 ปี 
วนัที่ออกหุน้กู ้ 12 พฤศจิกายน 2558 21 เมษายน 2560 8 สิงหาคม 2561 22 พฤษภาคม 2562 
วนัครบก าหนดไถ่ถอน 12 พฤศจิกายน 2570 21 เมษายน 2570 8 สิงหาคม 2571 22 พฤษภาคม 2572 
สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบ
ก าหนดของผูถ้ือหุน้และผู้
ออกหุน้กู ้

-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

การช าระตน้เงิน 
ก่อนครบก าหนดไถ่ถอน 

ผูอ้อกหุน้กูจ้ะช าระคืน
เงินตน้ทัง้หมด 
ในวนัครบก าหนด 
ไถ่ถอนหุน้กู ้

 

ผูอ้อกหุน้กูจ้ะช าระคืน
เงินตน้ทัง้หมด 
ในวนัครบก าหนด 
ไถ่ถอนหุน้กู ้

 

ผูอ้อกหุน้กูจ้ะช าระคืน
เงินตน้ทัง้หมด 
ในวนัครบก าหนด 

ไถ่ถอนหุน้กู ้

ผูอ้อกหุน้กูจ้ะช าระคืน
เงินตน้ทัง้หมด 
ในวนัครบก าหนด 
ไถ่ถอนหุน้กู ้

 
มลูค่าการไถ่ถอนตามอายุ
ต่อหน่วย 

1,000 บาท 1,000 บาท 10,000 เหรียญสหรฐั 1,000 บาท 

หลกัประกนั -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

การจดัอนัดบัเครดิต
ตราสารหนี ้

-ไม่มี- A+ 
บริษัท ทริสเรทติง้ 

จ ากดั 

A+ 
บริษัท ทริสเรทติง้ 

จ ากดั 

A+ 
บริษัท ทริสเรทติง้ 

จ ากดั 
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1.4   นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บรษิัทฯ มีนโยบายที่จะจา่ยเงินปันผลประมาณรอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิของงบการเงินรวมหลงัหกัเงินส ารองต่างๆ ทกุ
ประเภทท่ีกฎหมายและบรษิัทฯ ไดก้ าหนดไว ้อย่างไรก็ตาม อตัราการจา่ยเงินปันผลดงักลา่วจะขึน้อยู่กบักระแสเงินสดและ
ภาระการลงทนุของบรษิัทฯ และบรษิัทในเครือ รวมถงึขอ้จ ากดัทางกฎหมายและความจ าเป็นอื่นๆ 

บรษิัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันจากผลก าไรสทุธิจากการประกอบกิจการหลงัหกัส ารองตามที่กฎหมายก าหนด โดย
คณะกรรมการจะพจิารณาถงึก าไรจากการด าเนินงาน เงื่อนไขทางการเงิน และความตอ้งการเงินทนุ และเสนอผูถื้อหุน้เพื่อ
อนมุตัิการจ่ายเงินปันผล  5  ปีที่ผ่านมาของบรษิัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน)  เป็นดงันี ้

 

ปี 
เงินปันผล
ประจ าปี 

(บาทต่อหุน้) 

ก าไร (ขาดทุน) 
สทุธิ 

 (ลา้นบาท) 

เงินปันผล 
ครึง่ปีแรก 
(ลา้นบาท) 

เงินปันผล 
ครึง่ปีหลงั 
(ลา้นบาท) 

เงินปันผล
ประจ าปี 
(ลา้นบาท) 

อตัราการจ่าย 
เงินปันผล 

ต่อก าไรสทุธิ (%) 

2559 0.50 1,677.12 1,216.67 1,265.16 2,481.83 148% 

2560 0.65 7,900.24 1,548.58 1,806.67 3,355.25 42% 

2561 0.70 6,693.73 1,806.67 1,806.67 3,613.34 54% 

2562 0.60 (395.26) 1,806.67 1,268.65 3,075.32 n.a. 

2563 0.30 (1,786.32) 761.19 761.19 1,522.38 n.a. 
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8.   โครงสร้างการจัดการ 
 

8.1  คณะกรรมการบริษทั 

โครงสร้างการบริหารของบริษทัฯ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 
ประกอบดว้ย คณะกรรมการ และคณะผูบ้รหิาร คณะกรรมการบรษิัทมีทัง้สิน้ 13 คน ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ
จ านวน 5 คน กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร 7 คน และกรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 1 คน  กรรมการอิสระคิดเป็นจ านวนรอ้ย
ละ 38 ของกรรมการทัง้คณะ  
คณะกรรมการบรษิัทก าหนดใหม้คีณะกรรมการย่อย 3 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
จ านวน 3 คน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา (Corporate Governance and Nomination Committee) 
จ านวน 4 คน และคณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน (Compensation Committee) จ านวน 4 คน 
คณะกรรมการบรษิัทก าหนดใหป้ระธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประธาน
กรรมการก าหนดค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการทกุคนในคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการ
อิสระ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย 
1. นายชนินท ์ว่องกศุลกิจ  ประธานกรรมการบรษิัท  
2. นายตีรณ พงศม์ฆพฒัน ์  ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
3. นายระว ิ  คอศิร ิ   ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา / กรรมการ  
4. นายบรรเทิง ว่องกศุลกิจ  ประธานกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน / กรรมการ 
5. นายสทุศัน ์เศรษฐ์บญุสรา้ง  กรรมการอิสระ  
6. นายพิชยั ดษุฎีกลุชยั  กรรมการอิสระ 
7. นายธีรภทัร สงวนกชกร  กรรมการอิสระ 
8. นายพิรยิะ เขม็พล   กรรมการอิสระ 
9. นายอนนต ์สิรแิสงทกัษิณ  กรรมการ 
10. นายเมธี เอือ้อภิญญกลุ  กรรมการ  
11. นายองอาจ เอือ้อภิญญกลุ  กรรมการ 
12. นายวีระเจตน ์ว่องกศุลกิจ  กรรมการ 
13. นางสมฤดี ชยัมงคล   กรรมการ 

 

หมายเหต:ุ  

1. ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที ่4/2563 มีมตแิต่งตัง้นายพริิยะ เข็มพล เป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตัง้แตว่นัที ่8 เมษายน 

2563 แทน Mr.Sudiarso  Prasetio ทีล่าออกจากการเป็นกรรมการ เนือ่งจากครบก าหนดเกษียณอาย ุ

2. ขอ้มูลและประวตัขิองคณะกรรมการบริษัทในเอกสารแนบ 1 
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กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนับรษิัทฯ 
กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนับรษิัทฯ ประกอบดว้ย นายชนนิท ์ ว่องกศุลกิจ หรือ นายเมธี  เอือ้อภิญญกลุ หรือ 
นายองอาจ เอือ้อภิญญกลุ หรือ นายระวิ คอศิร ิ หรือ นางสมฤดี ชยัมงคล โดยสองในหา้คนลงนามรว่มกนัและ
ประทบัตราของบรษิัทฯ 

 
อ านาจหนา้ที่ของประธานกรรมการบรษิัท 
เพื่อใหอ้  านาจหนา้ที่ในเรื่องการก าหนดนโยบาย และการบรหิารงานของบรษิัทฯ สามารถแบง่แยกจากกนัไดอ้ย่าง
ชดัเจน รวมถงึเพื่อใหบ้ทบาทในการเป็นผูน้  าคณะกรรมการบรษิัท และการก ากบัดแูลการด าเนินงานของฝ่ายบรหิาร
หรือฝ่ายจดัการ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพจึงไดก้ าหนดใหป้ระธานกรรมการบรษิัท และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร
เป็นคนละบคุคลกนั โดยประธานกรรมการบรษิัทฯ มีอ  านาจหนา้ที่เรียกประชมุคณะกรรมการบรษิัท เป็นประธานการ
ประชมุคณะกรรมการบรษิัท และการประชมุผูถื้อหุน้ ตลอดจนก าหนดระเบียบวาระการประชมุรว่มกบัประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิาร และเป็นผูช้ีข้าดในการประชมุคณะกรรมการบรษิทั ในกรณีที่คะแนนเสียงทัง้ 2 ฝ่ายเท่ากนั 
  

อ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการบรษิัท 
คณะกรรมการบรษิัทมคีวามรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ และการก ากบัดแูล

ใหก้ารบรหิารจดัการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่ผูถื้อหุน้ อยู่ในกรอบของการมี
จรยิธรรมที่ดีและค านึงถึงผลประโยชนข์องผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทกุฝ่าย 

คณะกรรมการบรษิัทมีหนา้ที่ปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ และมติที่
ประชมุผูถื้อหุน้ โดยปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทัง้ในปัจจบุนั
และในระยะยาว รวมทัง้การปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์  และคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ีจดัตัง้ขึน้ตาม 
พ.ร.บ. หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559 

ในการก ากบัดแูลกิจการของบรษิทัฯ คณะกรรมการบรษิัทมอบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บรหิารเป็น
ผูร้บัผิดชอบการด าเนินธุรกจิของบรษิัทฯ และใหฝ่้ายบรหิารรายงานผลการด าเนินงานในการประชมุคณะกรรมการ
บรษิัทเป็นประจ าทกุเดือน นอกจากนัน้คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีประสบการณแ์ละ
ความรูค้วามสามารถในการสอบทานงบการเงินตามที่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด ไดป้ฏิบตัิหนา้ที่สอบ
ทานความถกูตอ้งของการด าเนินงานดา้นการเงิน ดา้นการปฏิบตังิาน และความเพียงพอของมาตรการการตรวจสอบ 
และรายงานความคืบหนา้ต่อคณะกรรมการบรษิัทเป็นรายไตรมาส 

ในการปฏิบตัิหนา้ที่ คณะกรรมการบรษิัทไดก้ าหนด “แนวปฏิบตั ิ บรษิัท บา้นป ู จ ากดั (มหาชน) วา่ดว้ย
คณะกรรมการบรษิัท” เมื่อปี 2552 เพื่อใชเ้ป็นแนวทางปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรษิัท ประกอบดว้ย ค านิยามที่
เก่ียวขอ้ง องคป์ระกอบและหลกัเกณฑข์องคณะกรรมการบรษิัท คณุสมบตัิของกรรมการบรษิัท  วาระการด ารง
ต าแหน่งและการพน้จากต าแหน่ง อ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิทั การประชมุ
คณะกรรมการบรษิัทและการออกเสียง ไดม้กีารปรบัปรุง แกไ้ขเพิม่เติม แนวทางปฏิบตัิฯ ดงักล่าว เมื่อปี 2554 ปี 2555 
ปี 2557 และปี 2560 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหนา้ที่ความรบัผิดชอบ สภาพธุรกิจที่เปล่ียนแปลงไปและเพื่อการพฒันา
บรรษัทภิบาลของคณะกรรมการบรษิัท 
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แนวปฏิบตัิบรษิัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) วา่ดว้ยคณะกรรมการบรษิัท พ.ศ. 2552 ปรบัปรุงครัง้ที่ 5 พ.ศ. 2560 
แนวปฏิบตัิบรษิัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) ว่าดว้ยคณะกรรมการบรษิัทเป็นการรวบรวม องคป์ระกอบ หนา้ที่

ความรบัผิดชอบและแนวทางปฏิบตัิของคณะกรรมการบรษิัทท่ีมกีารปรบัปรุงเพื่อใหส้อดคลอ้งกบั พ.ร.บ.หลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์ พ.ศ. 2535 ฉบบัประมวล หลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ คณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยก าหนด คณะกรรมการบรษิัทจึงออกแนว
ปฏิบตัิไว ้ดงัต่อไปนี ้
 
ขอ้ 1. แนวปฏิบตัินีเ้รียกวา่ “แนวปฏิบตับิรษิัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) วา่ดว้ยคณะกรรมการบรษิัท พ.ศ. 2552 

ปรบัปรุงครัง้ที่ 5 พ.ศ. 2560” 

ขอ้ 2.  ใหใ้ชแ้นวปฏิบตัินีต้ัง้แตว่นัท่ีประธานกรรมการบรษิัทลงนามเป็นตน้ไปโดยใหย้กเลิกแนวปฏิบตัิ พ.ศ. 2552 
ปรบัปรุงครัง้ที่ 1 พ.ศ. 2554  ปรบัปรุงครัง้ที่ 2 พ.ศ. 2555 ปรบัปรุงครัง้ที่ 3 พ.ศ. 2557 และปรบัปรุงครัง้ที่ 4 
พ.ศ. 2560 

ขอ้ 3. นิยามของค าที่ส  าคญั ในแนวปฏิบตัินี ้
3.1. “บรษิัท” หมายความวา่ บรษิัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
3.2. “คณะกรรมการบรษิัท” หมายความวา่ คณะกรรมการของบรษิัทบา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
3.3. “กรรมการบรษิัท” หมายความวา่ กรรมการของบรษิัทบา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
3.4. “ประธานกรรมการบรษิัท” หมายความวา่ ประธานคณะกรรมการของบรษิัท 
3.5. “คณะกรรมการชดุย่อย” หมายความว่า คณะกรรมการชดุย่อย 3 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน และ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
3.6. “ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง” หมายถึง บคุคลตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 17/2551 การก าหนดบทนิยาม

ในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์(ฉบบัประมวล) 
3.7. “บรษิัทย่อย” หมายความวา่ บรษิัทท่ีบรษิัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) ถือหุน้ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มเกิน

กว่ารอ้ยละ 50 ของทนุช าระแลว้ของบรษิัทนัน้ 
3.8. “บรษิัทรว่ม” หมายความว่า บรษิทัท่ีบรษิัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) ถือหุน้ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มนอ้ย

กว่ารอ้ยละ 50 ของทนุช าระแลว้ของบรษิัทนัน้ 
3.9. “ผูถื้อหุน้รายใหญ่” หมายความวา่ ผูท้ี่ถือหุน้เกินกว่ารอ้ยละ 10  ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 
3.10. “กรรมการอิสระ” หมายความตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 39/2559 ลงวนัที่ 16  

พฤศจิกายน 2559 แต่ใหก้รรมการอิสระถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 

ขอ้ 4. องคป์ระกอบและหลกัเกณฑข์องคณะกรรมการบรษิัท  
4.1. มีกรรมการบรษิัทจ านวนไม่นอ้ยกว่า  5 คน และเลือกตัง้โดยที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
4.2. มีกรรมการบรษิัทท่ีไม่เป็นผูบ้รหิารไม่นอ้ยกวา่กึ่งหน่ึง 
4.3. มีกรรมการบรษิัทท่ีมคีวามเป็นอสิระอย่างแทจ้รงิจากฝ่ายบรหิารและปราศจากความสมัพนัธท์างธุรกิจ 

หรือความสมัพนัธอ์ื่นใดอนัอาจมอีิทธิพลต่อการใชด้ลุยพินจิอยา่งเป็นอิสระไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการบรษิัททัง้หมดและตอ้งไม่ต ่ากวา่ 3 คน 

4.4. กรรมการบรษิัทไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงตอ้งมีถิ่นท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 
4.5. ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิัทในคณะกรรมการบรษิัทโดยต าแหน่ง 
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4.6. ประธานกรรมการบรษิัทเป็นบคุคลคนละคนกบัประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
4.7. ประธานกรรมการบรษิัท ไม่เป็นประธานหรือสมาชกิของคณะกรรมการชดุย่อย 
4.8. ประธานคณะกรรมการชดุย่อย ควรเป็นกรรมการอิสระ 
4.9. กรรมการบรษิัทแต่ละคนจะเป็นกรรมการในคณะกรรมการชดุย่อยไดไ้ม่เกิน 2 คณะ หากกรรมการบรษิัท

คนใดเป็นประธานคณะกรรมการชดุย่อยจะเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการชดุย่อยอื่นอีกไม่ได ้
4.10. เลขานกุารบรษิัท ควรเป็นเลขานกุารคณะกรรมการบรษิัท 

ขอ้ 5. คณุสมบตัิของกรรมการบรษิัท 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ก าหนดเกณฑค์ณุสมบตัิของผูท้ี่จะเป็นกรรมการบรษิัท โดยก าหนด
คณุสมบตัิที่ใชพ้ิจารณา 3 ประการคือ 
5.1. คณุสมบตัิทั่วไป 

(1) ไม่เป็นบคุคลวกิลจรติหรือจติฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
(2) ไม่เคยตอ้งโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงที่สดุใหจ้ าคกุ เวน้แต่ในความผิดที่ไดก้ระท าโดยประมาท 
(3) ไม่เคยตอ้งค าพิพากษาหรือค าสั่งศาลใหท้รพัยสิ์นตกเป็นของแผ่นดิน 
(4) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบคุคลลม้ละลาย 
(5) เป็นผูท้ี่สามารถอทุศิเวลาใหก้บับรษิัท ไดอ้ย่างเพียงพอ และเป็นกรรมการในบรษิัทจดทะเบยีนไม่

เกิน 5 บรษิัท 
(6) มีคณุธรรมและความรบัผิดชอบตอ่ผลงาน (integrity and accountability) 
(7) ตดัสินใจดว้ยขอ้มลูและเหตผุล 
(8) มีวฒุิภาวะ ความมั่นคง กลา้แสดงความคิดเห็นที่แตกตา่งและเป็นอิสระ 
(9) ยึดมั่นในการท างานอยา่งมีหลกัการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ 
(10) คณุลกัษณะอื่นๆ ท่ีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเห็นว่ามีความส าคญั 

5.2. ความรูค้วามช านาญเฉพาะดา้นเพื่อความเหมาะสมโดยรวมของคณะกรรมการบรษิัท ไดแ้ก่ดา้นบญัช ี
และการเงินดา้นกฎหมายธุรกิจของบรษิัทการตลาด และอื่นๆ 

5.3. กรรมการอิสระตอ้งมคีณุสมบตัิทั่วไป และความรูค้วามช านาญเฉพาะดา้น และตอ้งมีคณุสมบตัิ 
“กรรมการอิสระ” ตามที่ก าหนดไวใ้นแนวปฏิบตัินี ้ โดยกรรมการอิสระของบรษิัทฯตอ้งถือหุน้ไม่เกนิรอ้ย
ละ 0.5 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของผูข้ออนญุาต บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูข้ออนญุาต ทัง้นี ้ ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของ
กรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ดว้ย 

ขอ้ 6. วาระการด ารงต าแหน่ง และการพน้จากต าแหน่ง 
6.1. กรรมการบรษิัทมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 
6.2. กรรมการอิสระมวีาระการด ารงต าแหน่ง 9 ปี หรือ ไม่เกิน 3 คราวต่อเนื่อง (เริ่มใช ้19 ธันวาคม 2557) 
6.3. ในการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีใหก้รรมการบรษิัทออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหนึ่งในสามของ

จ านวนกรรมการบรษิัททัง้หมด ถา้จ านวนกรรมการบรษิัทท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ ก็ให้
ออกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัส่วนหน่ึงในสาม 

6.4. กรรมการบรษิัทซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ได ้
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6.5. กรรมการบรษิัทเกษียณอายเุมื่อมีอาย ุ72 ปี โดยมีผลตัง้แต่วนัถดัจากวนัประชมุสามญัประจ าปี ซึ่งมีขึน้
หลงัจากที่กรรมการบรษิัทผูน้ัน้มอีายคุรบ 72 ปีบรบิรูณ ์

6.6. นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการบรษิัทพน้จากต าแหน่งเมื่อ 
(1) ตาย 
(2) ลาออกจากต าแหน่งโดยยื่นใบลาออกต่อบรษิัท และการลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลาออกไปถงึ

บรษิัท 
(3) ขาดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตาม พ.ร.บ. บรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ.

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  ฉบบัประมวล 
(4) ที่ประชมุผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกโดยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ

และมีสิทธิออกเสียง และมีจ านวนหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่กึ่งหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อ
หุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

(5) ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 

ขอ้ 7. อ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัท 
 ในการก ากบัดแูลกิจการของบรษิทั บรษิัทย่อย และบรษิัทรว่ม นอกเหนือจากการด าเนินการอื่นใดเพื่อให้

เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ ขอ้บงัคบั และมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทแลว้ คณะกรรมการบรษิัท
ก าหนดใหเ้รื่องดงัต่อไปนีเ้ป็นอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัทท่ีจะเป็นผูพ้ิจารณา
อนมุตั ิ
7.1. นโยบาย แผนยทุธศาสตร ์และแผนงานงบประมาณประจ าปีของบรษิัทฯ 
7.2. ผลงานและผลประกอบการประจ าเดือนและประจ าไตรมาสของบรษิัท เทียบกบัแผนและงบประมาณ 

และแนวโนม้ในระยะต่อไปของปี 
7.3. การลงทนุในโครงการท่ีมีมลูคา่สงูกวา่ 1,500 ลา้นบาท 
7.4. การใชเ้งินลงทนุเกินงบลงทนุโครงการท่ีไดร้บัอนมุตัิไวร้วมรอ้ยละ 15 และมีจ านวนเกิน 1,000 ลา้น

บาท 
7.5. การซือ้และจ าหน่ายสินทรพัย ์ การซือ้กจิการและเขา้รว่มในโครงการรว่มทนุท่ีไม่ขดักบัเกณฑข์อง 

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยที่มีมลูค่า
เกินกว่าที่มอบอ านาจใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

7.6. การท าธุรกรรมหรือการกระท าใดๆที่มีผลกระทบที่ส าคญัต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนีสิ้น ยทุธศาสตร์
การท าธุรกิจ และชื่อเสียงของบรษิัทฯ 

7.7. การท าสญัญาใดๆ ที่ไม่เก่ียวกบัการท าธุรกจิปกติ     และสญัญาที่เก่ียวกบัการท าธุรกิจปกติที่มี
ความส าคญั 

7.8. การท ารายการเก่ียวโยงกนัระหวา่งบรษิัท บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม กบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั ตามที่ก าหนด
ใน พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ฉบบัประมวล 

7.9. ธุรกรรมใดๆ ที่มีผลใหโ้ครงสรา้งเงินทนุในงบดลุรวมของบรษิัท มีอตัราส่วนหนีสิ้นต่อทนุเกิน 2 ต่อ 1 
7.10. การจา่ยเงินปันผลระหว่างกาล 
7.11. การกูย้มืเงินรวมทีเ่กินกว่าที่ก าหนดไวใ้นงบประมาณมากกวา่ 5,000 ลา้นบาท 
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7.12. การเปล่ียนนโยบายและวธีิปฏิบตัิที่มีนยัส าคญัเก่ียวกบัการบญัช ี การบรหิารความเส่ียงและการเก็บ
รกัษาเงิน 

7.13. การเปล่ียนแปลงที่ส  าคญัเก่ียวกบัระบบการควบคมุการบรหิารงานและการเงิน 
7.14. การก าหนดและทบทวนอ านาจอนมุตัิที่มอบใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และเจา้หนา้ที่บรหิาร 
7.15. การแตง่ตัง้ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เจา้หนา้ที่บรหิาร ประธานเจา้หนา้ที่ปฏิบตัิการ ผูช้่วยประธาน

เจา้หนา้ที่บรหิาร-การเงิน   
7.16. อนมุตัิโครงสรา้งเงินเดือน งบประมาณการปรบัเงินเดือน ผลตอบแทนอื่น หรือสตูรการปรบั

ผลตอบแทนอื่นของผูบ้รหิารและพนกังาน 
7.17. การเสนอแตง่ตัง้และการสิน้สดุสถานภาพของกรรมการบรษิัท และเลขานกุารบรษิัท หรือเลขานกุาร

คณะกรรมการบรษิัท 
7.18. การมอบอ านาจใหป้ระธานกรรมการบรษิัท  ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร หรือกรรมการบรษิัท คนใดคน

หน่ึง รวมถงึการปรบัปรุงเปล่ียนแปลงแกไ้ขการมอบอ านาจดงักล่าว 
7.19. การแตง่ตัง้และก าหนดอ านาจหนา้ที่แก่คณะกรรมการย่อย 
7.20. การจดัใหม้แีละก ากบัดแูลใหม้ีการบรหิารจดัการตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ส่งเสรมิการมี

จิตส านึกในจรยิธรรมและคณุธรรม การปฏิบตัิตามนโยบายบรรษทัภิบาล คู่มือจรยิธรรม และนโยบาย
ต่อตา้นคอรร์ปัชั่น 

7.21. การแตง่ตัง้กรรมการบรษิัทหรือผูบ้รหิารไปเป็นกรรมการในบรษิัทย่อยและบรษิัทในเครือ 
7.22. การจดทะเบียนตัง้บรษิัทใหม่ และแจง้เลิกบรษิัท 
7.23. การทบทวนวิสยัทศันแ์ละพนัธกจิ อย่างนอ้ยทกุ 5 ปี 
7.24. กรรมการบรษิัทมีหนา้ที่เก็บรกัษาขอ้มลูความลบัของบรษิัทอย่างเครง่ครดั โดยเฉพาะอย่างยิง่ขอ้มลู

ภายในท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือขอ้มลูที่มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิหรือราคาหุน้ ตาม
พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ฉบบัประมวล โดยก าหนดเป็นขอ้ปฏิบตัิดงันี ้
- ในกรณีที่ขอ้มลูเป็นการรายงานประจ ารอบระยะเวลาบญัชีไดแ้ก่รายงานผลการด าเนินงานและงบ

การเงินและรายงานประจ าปีกรรมการพึงละเวน้การซือ้ขายหลกัทรพัยบ์รษิัทไม่นอ้ยกว่า 30 วนั

ก่อนการเปิดเผยขอ้มลูต่อสาธารณะ 

- ในกรณีที่ขอ้มลูเป็นการรายงานตามเหตกุารณก์ารด าเนินงานของบรษิัท ไดแ้ก่ การไดม้า/จ าหน่าย

ไป ซึ่งสินทรพัยร์ายการท่ีเก่ียวโยงกนัการรว่ม/ยกเลิกการรว่มทนุ การเพิ่มทนุ/ลดทนุการออก

หลกัทรพัยใ์หม่ การซือ้หุน้คืน การจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผล หรือเหตกุารณท์ี่มีผลกระทบต่อราคา

หุน้ ฯลฯ กรรมการพึงละเวน้การซือ้ขายหลกัทรพัยบ์รษิัทในช่วงเวลาตัง้แต่ไดร้บัทราบขอ้มลูจนถึง

วนัท่ีบรษิัทเปิดเผยขอ้มลูต่อสาธารณะ 

7.25. การปรบัเปล่ียนขอบเขตอ านาจพจิารณาอนมุตัิของคณะกรรมการบรษิัท  ตามขอ้ 7.1– 7.24 

ขอ้ 8. การประชมุคณะกรรมการบรษิัท และการออกเสียง 
8.1. ก าหนดใหม้ีการประชมุคณะกรรมการบรษิัทอย่างนอ้ยเดือนละ 1 ครัง้ ในกรณีที่มกีารประชมุ

คณะกรรมการผ่านส่ืออิเลคทรอนิกส ์  การด าเนินการจะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละมาตรฐานการ
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รกัษาความมั่นคงปลอดภยัของการประชมุผ่านสื่ออเิลคทรอนิกสท์ี่หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง
ประกาศก าหนด 

8.2. ประธานกรรมการบรษิัทเป็นผูเ้รียกประชมุคณะกรรมการบรษิัท หรือมอบหมายใหผู้ใ้ดกระท าแทนกไ็ด  ้
8.3. ประธานกรรมการบรษิัทก าหนดระเบียบวาระการประชมุรว่มกบัประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
8.4. ประธานกรรมการบรษิัทหรือผูไ้ดร้บัมอบหมายสง่หนงัสือนดัประชมุไปยงักรรมการบรษิัทไม่นอ้ยกวา่ 7 

วนัก่อนวนัประชมุ 
8.5. ตอ้งมกีรรมการบรษิัทประชมุไม่นอ้ยกวา่กึง่หน่ึงของจ านวนกรรมการบรษิัททัง้หมดจงึจะนบัเป็นองค์

ประชมุ โดยในการลงมติแต่ละวาระตอ้งมกีรรมการบรษิัทท่ีรว่มประชมุไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการบรษิัททัง้หมด 

8.6. ประธานกรรมการบรษิัทเป็นประธานในท่ีประชมุ ในกรณีที่ประธานกรรมการบรษิัทไม่อยู่ในท่ีประชมุ
ใหร้องประธานกรรมการบรษิัทเป็นประธาน  ถา้ไม่มีรองประธาน หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้
ใหก้รรมการบรษิัทซึง่มาประชมุเลือกกรรมการบรษิัทคนหนึ่งเป็นประธานท่ีประชมุ 

8.7. การวินจิฉยัชีข้าดของที่ประชมุใหถื้อเสียงขา้งมากของกรรมการบรษิัทท่ีเขา้รว่มประชมุ 
8.8. ในการเลือกกรรมการบรษิัทแทนกรรมการบรษิัทท่ีวา่งลงเพราะเหตอุื่นนอกจากการออกตามวาระ มติ

ของคณะกรรมการบรษิัทตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4  ของจ านวนกรรมการ
บรษิัทท่ีเหลืออยู ่

8.9. กรรมการบรษิัทคนหนึ่งใหม้ีหน่ึงเสียงในการลงคะแนน กรรมการบรษิัทซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเรื่องใด ไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถา้คะแนนเสยีงเทา่กนัใหป้ระธานท่ีประชมุเป็นผูช้ีข้าด 
 

คณะกรรมการบรษิัทไดจ้ดัใหม้ีกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบตัรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และ
กฎบตัรคณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการด าเนินงานของคณะกรรมการย่อยดงักล่าวดว้ย 
คณะกรรมการบรษิัทก าหนดใหม้กีารปฐมนเิทศกรรมการใหม่ทกุคน เพื่อใหก้รรมการใหม่รบัทราบความคาดหวงัที่
บรษิัทฯ มีต่อบทบาท หนา้ที่  ความรบัผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบตัใินการก ากบัดแูลกิจการของ
บรษิัทฯ ตลอดจนสรา้งความรู ้ความเขา้ใจในธุรกจิและการด าเนนิงาน และการบรหิารความเส่ียง รวมถึงการเยี่ยมชม
หน่วยปฏิบตัิการดา้นต่างๆ ของบรษิัทฯ เพื่อเตรียมความพรอ้มในการปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการ 
คณะกรรมการบรษิัทมีนโยบายที่จะเสรมิสรา้งความรูแ้ละมมุมองใหม่ๆ ใหก้บักรรมการทกุคนทัง้ในดา้นการก ากบั
ดแูลกิจการ ภาวะอตุสาหกรรม ธุรกิจ เทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ๆ โดยสนบัสนนุใหก้รรมการทกุคนเขา้รบัการ
สมัมนาและศกึษาในหลกัสตูรที่เป็นประโยชน ์ซึ่งจดัขึน้โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษิัทไทย   และสถาบนัท่ี
มีชื่อเสียงอื่นๆ เพื่อสนบัสนนุการปฏิบตัิหนา้ที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ รวมถึงการจดัสมัมนารว่มกบัฝ่าย
บรหิารเพื่อถา่ยทอดความรู ้ประสบการณ ์และเทคโนโลยีในดา้นต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัธุรกจิของบรษิัทฯ และจดั
ใหผู้บ้รหิารที่ไปรว่มสมัมนาเก่ียวกบัวิทยาการใหม่ๆดา้นพลงังาน ไดม้ีโอกาสแบ่งปันประสบการณแ์ละความรูท้ี่เป็น
ประโยชนใ์หก้บักรรมการดว้ย นอกจากนัน้ไดจ้ดัใหก้รรมการตดิตามความคืบหนา้ของโครงการท่ีส าคญัของบรษิัทฯ 
และเยี่ยมเยยีนผูป้ฏิบตัิงานในทอ้งที่ห่างไกลเพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจเป็นระยะ ในปี 2563 กรรมการท่ีเขา้รบัการ
อบรมในหลกัสตูรตา่งๆ ดงันี ้ 
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รายชื่อกรรมการ หลักสูตรอบรม/สัมมนา สถาบัน วันทีอ่บรม/สัมมนา 

นายชนินท ์ ว่องกุศลกิจ 

(ประธานกรรมการ) 
-  Knowledge Sharing: Update 

the Trends for Energy 
Generation Markets and 
Investment Opportunity 

-  Knowledge Sharing: Board  
effectiveness in accordance 
with New CG Code 

-  Knowledge Sharing: Global 
Megatrends 

บริษัท บา้นป ูจ ากัด (มหาชน) 
 

   
 
คณุกลุเวช เจนวฒันวิทย ์
สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ดร.สมประวิณ มนัประเสริฐ 

25 กันยายน 2563 
 
 
 
5 ตลุาคม 2563 
 
 
5 ตลุาคม 2563 

นายตีรณ  พงศม์ฆพัฒน ์
(กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทน) 
 

-  IT Security Awareness for 
Top Management 

 

บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนลั   
เซ็นเตอร ์จ ากดั 
 

30 พฤศจิกายน 2563 
 

 

นายระวิ  คอศิริ 
(กรรมการ และประธาน
กรรมการคณะบบรษัทภิบาล
และสรรหา) 

-  Knowledge Sharing: Update 
the Trends for Energy 
Generation Markets and 
Investment Opportunity 

-  Knowledge Sharing: Board  
effectiveness in accordance 
with New CG Code 

-  Knowledge Sharing: Global 
Megatrends 

บริษัท บา้นป ูจ ากัด (มหาชน) 
 

 
 
คณุกลุเวช เจนวฒันวิทย ์ 
สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ดร.สมประวิณ มนัประเสริฐ 
 

25 กันยายน 2563 
 
 

 
 

5 ตลุาคม 2563 
 
 
 
 
 

5 ตลุาคม 2563 
 

นายสุทัศน ์เศรษฐบ์ุญสร้าง 
(กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการก าหนด
ค่าตอบแทน) 

- The 58th Philippine Economic 
Society (PES) Annual 
Meeting  and Conference 
"Recent Ric Sector Reforms 
in Southeast  Asia"  

- The 3rd East Asia Energy  
Forum “Role of Carbon 
Capture Utilization and 
Storage (CCUS)/Carbon 
Recycling in ASEAN/East 
Asia” 

Philippines Economic 
Society (PES) 

 
 
 

The Economic Research 
Institute for ASEAN and East 
Asia (ERIA), The Energy 
Research Institute Network 
(ERIN) and The Ministry of 
Industry - Viet nam 

9 พฤศจิกายน 2563 
 
 
 
 

17 พฤศจิกายน 2563 
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รายชื่อกรรมการ หลักสูตรอบรม/สัมมนา สถาบัน วันทีอ่บรม/สัมมนา 

นายบรรเทิง  ว่องกุศลกิจ 
(กรรมการ และ ประธาน
คณะกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทน) 

Executive Seminar 2020 
"Building profitable and 
sustainable growth" 

บริษัท น า้ตาลมิตรผล จ ากดั 16 - 17 ตลุาคม 2563 

นายเมธี  เอือ้อภญิญกุล 

(กรรมการ) 

-  Knowledge Sharing: Update 
the Trends for Energy 
Generation Markets and 
Investment Opportunity 

-  Knowledge Sharing: Board  

effectiveness in accordance 
with New CG Code 

-  Knowledge Sharing: Global  
Megatrends 

บริษัท บา้นป ูจ ากัด (มหาชน) 

 

 

 

คณุกลุเวช เจนวฒันวิทย ์ 

สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ดร.สมประวิณ มนัประเสริฐ 

25 กันยายน 2563 

 
 

 

5 ตลุาคม 2563 

 
 

5 ตลุาคม 2563 

นายองอาจ  เอือ้อภญิญกุล 
(กรรมการ) 

หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงูดา้น
นวตักรรมบริการ รุน่ 2 

มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย กมุภาพนัธ ์- 
พฤศจิกายน 2563 

นายวีระเจตน ์ว่องกุศลกิจ 
(กรรมการ และ กรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา) 
 

-  Boards That Make a  
Difference (BMD#10/2020) 

-  Executive Seminar 2020 
"Building profitable and 
sustainable growth" 

สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย  
บริษัท น า้ตาลมิตรผล จ ากดั 
 

10-11 สิงหาคม 2563 
 

16-17 ตลุาคม 2563 

นางสมฤดี  ชัยมงคล 
(กรรมการ และ  
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร) 

-  Knowledge Sharing: Update 
the Trends for Energy 
Generation Markets and 
Investment Opportunity 

-  Knowledge Sharing: Board  
effectiveness in accordance 
with New CG Code 

-  Knowledge Sharing: Global 
Megatrends 

บริษัท บา้นป ูจ ากัด (มหาชน) 
 
 
 

 คณุกลุเวช เจนวฒันวิทย ์
สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ดร.สมประวิณ มนัประเสริฐ 

25 กันยายน 2563 
 
 
 
5 ตลุาคม 2563 
 
 
5 ตลุาคม 2563 

นายอนนต ์ สิริแสงทักษิณ 
(กรรมการ และ กรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา) 
 

2020 PTIT Special Lecture 
"Thailand's density: Water 
Crisis and Development 
Philosophy” 

 

สถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศ
ไทย 

 

7 สิงหาคม 2563 
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รายชื่อกรรมการ หลักสูตรอบรม/สัมมนา สถาบัน วันทีอ่บรม/สัมมนา 

นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย 
(กรรมการอิสระ และ 
กรรมการตรวจสอบ) 
 

Director Briefing “The Roles of 
Directors during COVID-19: 
Financial Reporting, 
Leadership and Beyond” 

สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย รว่มกับ 
KPMG Thailand 

12 มิถุนายน 2563 

นายธีรภัทร สงวนกชกร 
(กรรมการอิสระ และ 
กรรมการก าหนด
ค่าตอบแทน) 

- Director Briefing “The Roles 
of Directors during COVID-19: 
Financial Reporting, 
Leadership and Beyond” 

- Board War Room 
“Personalized Marketing   

  vs Data Privacy:  Engaging 
your customers while 
protecting their identities”  

- Director Briefing “Finding   
  Creative Solutions to  
Business Dispute during  
Pandemic Time” 

สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย  
 
 
สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย  
 
 

 
สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย รว่มกับ 
Thailand Arbitration Center 
 

12 มิถุนายน 2563 
 
 
 

10 กรกฎาคม 2563 
 
 
 
 
14 กรกฎาคม 2563 

นายพิริยะ  เข็มพล 
(กรรมการอิสระ และ 
กรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา) 

- Director Certification Program 
(DCP#298/2020) 

สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย  

กนัยายน - 
พฤศจิกายน 2563 

 
คณะกรรมการบรษิัทก าหนดใหม้กีารประชมุรว่มกนัระหวา่งกรรมการอิสระและกรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้รหิารเป็นประจ า

อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพื่อใหม้โีอกาสอภิปรายประเด็นหรือแสดงขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัการบรหิารจดัการในเรื่องที่สนใจอยา่ง
อิสระ   โดยมีเลขานกุารบรษิัทท ารายงานสรุปใหก้รรมการทกุคนไดท้ราบ 

คณะกรรมการบรษิัทก าหนดใหม้กีารท า Board Retreat อยา่งต่อเนื่องทกุปี เพื่อใหก้รรมการทกุคนมีโอกาสน าเสนอ
ประเด็นตา่งๆ ที่นา่สนใจนอกเหนือจากการประชมุคณะกรรมการบรษิัท และรว่มกนัแสดงความคดิเห็นหรือขอ้เสนอแนะ  ซึง่
จะเป็นประโยชนต์่อการท างานรว่มกนัของคณะกรรมการบรษิัทและฝ่ายบรหิาร  รวมถงึประโยชนส์ าหรบัการวางแนว
ทางการบรหิารจดัการของฝ่ายบรหิารและแผนสืบทอดต าแหน่งของผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิัทฯ ดว้ย 

คณะกรรมการบรษิัทก าหนดใหม้กีารประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรษิัทเป็นประจ าทกุปี และเริ่ม
ใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรษิัทเป็นรายบคุคลตัง้แต่ปี 2557 เป็นตน้ไป โดยมอบใหเ้ป็นหนา้ที่
ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

คณะกรรมการบรษิัทก าหนดใหค้ณะกรรมการย่อยทัง้ 3 ประเมินการปฏิบตัิงานของตนเอง  โดยคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหาไดก้ าหนดแบบการประเมินที่มีมาตรฐานเดียวกนั  เนน้รายละเอียดตามบทบาทและหนา้ที่ที่
ก  าหนดไวใ้นกฎบตัรของกรรมการย่อยแต่ละคณะ  คณะกรรมการย่อยจะใชแ้บบประเมินเป็นส่วนหนึ่งในการรายงานผลการ
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ปฏิบตัิงานท่ีตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัทเป็นประจ าทกุปี โดยมีการใชแ้บบประเมินตนเองของคณะกรรมการย่อย
แต่ละคณะตัง้แต่ปี 2555 

 

ในปี 2563 คณะกรรมการบรษิัทมีการประชมุทัง้หมด 13 ครัง้  จ านวนครัง้ในการเขา้รว่มประชมุของกรรมการบรษิัทมีดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง วาระการด ารงต าแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม 

วาระปกต ิ วาระพิเศษ รวม 

1. นายชนินท ์ว่องกศุลกิจ ประธานกรรมการ 
เมษายน 2562 – วนัประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

13 - 13/13 

2. นายตีรณ พงศม์ฆพฒัน ์ กรรมการอิสระ 
เมษายน 2562 – วนัประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

13 - 13/13 

3. นายสทุศัน ์เศรษฐ์บญุสรา้ง  กรรมการอิสระ 
เมษายน 2560 – วนัประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 

13 - 13/13 

4. นายเมธี เอือ้อภิญญกลุ กรรมการ 
เมษายน 2560 – วนัประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 

13 - 13/13 

5. นายองอาจ เอือ้อภิญญกลุ กรรมการ 
เมษายน 2561 – วนัประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

13 - 13/13 

6. นายระวิ คอศิร ิ กรรมการ 
เมษายน 2562 – วนัประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

13 - 13/13 

7. นายวีระเจตน ์ว่องกศุลกิจ กรรมการ 
เมษายน 2561 – วนัประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

12 - 12/13 

8. นายบรรเทิง ว่องกศุลกิจ  กรรมการ 
เมษายน 2561 – วนัประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

11 - 11/13 

9. นางสมฤดี ชยัมงคล  กรรมการ 
เมษายน 2561 – วนัประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

13 - 13/13 

10. นายอนนต ์สิรแิสงทกัษิณ กรรมการ 
มิถนุายน 2563 – วนัประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 

13 - 13/13 

11. นายพิชยั ดษุฎีกลุชยั กรรมการอิสระ 
มิถนุายน 2563 – วนัประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 

13 - 13/13 

12. นายธีรภทัร สงวนกชกร กรรมการอิสระ 
เมษายน 2562 – วนัประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

13 - 13/13 

13. นายพิรยิะ เขม็พล กรรมการอิสระ 

เมษายน 2563 – วนัประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 
(ทดแทนวาระท่ีเหลือยูข่อง 
Mr. Sudiarso P.) 

9 - 9/9 

*Mr. Sudiarso Prasetio กรรมการอิสระ 
เมษายน 2562 – วนัประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

2 - 2/3 
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หมายเหตุ :  
1. Mr. Sudiarso Prasetio ลาออกจากต าแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา มีผลตัง้แต่วนัท่ี 8 

เมษายน 2563 
2. คณุพิริยะ เข็มพล ไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท มีผลตัง้แต่วนัท่ี 8 เมษายน 2563 และต าแหน่งกรรมการ

บรรษัทภิบาลและสรรหา มีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563 โดยทดแทนต าแหน่งและวาระที่เหลืออยู่ของ Mr. Sudiarso 
Prasetio 

3. การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ บริษัท บา้นป ูจ ากัด (มหาชน) ประจ าปี 2563 จดัในวนัท่ี 19 มิถนุายน 2563   
 

 
8.2   ผู้บริหาร 

 ผู้บริหาร* ประกอบดว้ย 
1. นางสมฤด ี ชยัมงคล ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
2. นายสมศกัดิ ์ สิทธินามสวุรรณ ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร – ธุรกิจถ่านหิน 
3. นายกิรณ ลิมปพยอม ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร – ธุรกิจไฟฟ้า 
4. นายฐิติ  เมฆวชิยั ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร – ธุรกิจน า้มนัและก๊าซธรรมชาติ** 
5. นายสธีุ สขุเรือน Head of Corporate Development 
6. นางสาวอรศิรา  สกลุการะเวก ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร– การเงนิ 
7. นายเวโรจน ์ ลิม้จรูญ ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร – ทรพัยากรมนษุย ์
8. นายจิรเมธ อชัชะ ผูอ้  านวยการสายอาวโุส – บรหิารและพฒันาองคก์ร 
9. นางอดุมลกัษณ ์  โอฬาร ผูอ้  านวยการสายอาวโุส – ส่ือสารองคก์ร*** 

 หมายเหต:ุ  
- *ผูบ้ริหาร 4 อนัดบัแรกไดแ้ก่ ผูบ้ริหารทีร่องลงมาจากประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร  

   -      ** นายฐิต ิเมฆวิชยั ไดร้บัการเพิ่มรายชือ่ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษัทฯ ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาด 
          หลกัทรพัย์เมือ่วนัที ่1 กุมภาพนัธ์ 2564 

- *** นางอดุมลกัษณ์ โอฬาร ครบก าหนดเกษียณอาย ุวนัที ่1 มกราคม 2564 

- ขอ้มูลและประวตัขิองผูบ้ริหารในเอกสารแนบ 1 

 

อ านาจหนา้ที่ของประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  
1. การอนมุตัิปรบังบลงทนุรวมที่มีมลูค่าไม่เกินรอ้ยละ 5 ของงบประมาณที่ไดร้บัอนมุตัแิลว้ 
2. การอนมุตังิบด าเนินการรวมที่มีมลูค่าไม่เกินรอ้ยละ 5 ของงบประมาณที่ไดร้บัอนมุตัแิลว้ 
3. การอนมุตัเิพิ่มวงเงินงบลงทนุ จากรายการเดิมในงบประมาณที่ไดร้บัอนมุตัิแลว้ไม่เกิน 20 ลา้นบาทต่อรายการ 
4. การอนมุตังิบลงทนุรายการใหม่ที่ไม่ไดต้ัง้งบประมาณไวอ้นมุตัิไดใ้นวงเงินไม่เกิน 100 ลา้นบาทตอ่รายการ 
5. การอนมุตักิารใชง้บลงทนุในโครงการตามแผนงานในวงเงินไมเ่กิน 1,500 ลา้นบาท 
6. กลั่นกรองและน าเสนองบประมาณปรบัเงินเดือนประจ าปี งบประมาณจา่ยโบนสัพนกังาน สวสัดิการท่ีส าคญั

ของพนกังาน 
7. พิจารณาและอนมุตัิการเขา้ท าสญัญาซือ้ สญัญาเชา่ หรือสญัญาบรกิาร ดงันี ้

7.1. การท าสญัญาบรกิารเปิดหนา้ดิน ขดุขนถ่านหิน ระยะเวลาไมเ่กิน 5 ปี และมลูค่าไม่เกิน 4,000 ลา้นบาท 
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7.2. การท าสญัญาขนส่งถา่นหินทางบกระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี และมลูค่าไม่เกิน 4,000 ลา้นบาท 
7.3. การท าสญัญาบรกิารขนส่งทางเรอืล าเลียงระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี และมลูค่าไม่เกิน 2,400 ลา้นบาท 
7.4. การท าสญัญาจดัซือ้  จดัจา้ง  บรกิาร  เชา่/เชา่ซือ้ ระยะเวลาไม่เกนิ 5 ปี และมลูค่าไม่เกิน 1,600 ลา้นบาท 
7.5. การท าสญัญาผกูพนัอื่นๆ หรือ พนัธะสญัญา หรือ  เช่น สญัญา หนงัสือสญัญา ขอ้ตกลง จดหมาย บนัทึก

ความจ า ฯลฯ ซึ่งมีระยะเวลา ไม่เกิน 5 ปี และ/หรือ มีมลูค่าไม่เกิน 4,000 ลา้นบาท 
7.6. การอนมุตัิท  าสญัญาซือ้ขายถา่นหินระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี และมลูค่าไม่เกินกวา่ 150 ลา้นเหรียญสหรฐั 

8. การขายสินทรพัยถ์าวรประเภทที่ดินและส่วนปรบัปรุงที่ดิน ราคาตลาด ณ วนัท่ีขาย อนมุตัิไดไ้ม่เกิน 300 ลา้น
บาท  

9. การขายสินทรพัยถ์าวรประเภทอาคารและส่ิงปลกูสรา้ง ราคาตลาด ณ วนัท่ีขาย อนมุตัิไดไ้ม่เกิน 300 ลา้นบาท 
10. การกูย้มืเงินสทุธิที่เกินยอดสงูสดุที่ก าหนดไวใ้นงบประมาณหรือที่ประมาณการประจ าปีไว้ อนมุตัิไดไ้ม่เกิน 

1,000 ลา้นบาทในเวลา 1 ปี 
11. การซือ้หรือเช่าที่ดินเพื่อธุรกจิของบรษิัทฯ ซึ่งมมีลูค่าไมเ่กิน 300 ลา้นบาท 
12. ก าหนดและทบทวนอ านาจอนมุตัิที่มอบใหร้ะดบัผูช้่วยประธานเจา้หนา้ที่บรหิารลงไป 
 

คณะกรรมการบรษิัทก าหนดเป้าหมายการปฏิบตัิงานของประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ทัง้ระยะสัน้และระยะปานกลางตาม
ระยะเวลาของแผนกลยทุธ ์  มีการตัง้เป้าหมายการปฏิบตังิานและประเมินผลการปฏิบตัิงาน เพื่อประกอบการพิจารณา
ผลตอบแทนของประธานเจา้หนา้ที่บรหิารเป็นประจ าทกุปี ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารประเมินผลการปฏิบตัิงานของเจา้หนา้ที่
บรหิารและผูบ้รหิารระดบัสงูลงไปตามล าดบั โดยใชเ้ปา้หมายและหลกัเกณฑใ์นการประเมินท่ีเชื่อมโยงกบัแผนกลยทุธ ์แผนงาน
ประจ าปี และเป้าหมายการปฏิบตัิงานของประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เพื่อพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนและมาตรการจงูใจที่
เหมาะสม 
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8.3  เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบรษิัทไดแ้ต่งตัง้ นายวิรชั วฒุิธนาเศรษฐ์ ท าหนา้ที่เลขานกุารบรษิัท โดยใหม้อี  านาจหนา้ที่ตามที่
ก าหนดไวใ้น พ.ร.บ. หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559 เพื่อรบัผิดชอบการจดั
ประชมุคณะกรรมการบรษิัทและการประชมุผูถื้อหุน้ รวมถึงช่วยดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตามมติดงักลา่ว ดแูลและใหค้  าแนะน าแก่
คณะกรรมการเก่ียวกบักฎเกณฑต์่างๆ ที่ตอ้งปฏิบตั ิ การจดัท าและเก็บรกัษาทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชมุ
คณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการและรายงานประจ าปีของบรษิัท หนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ และรายงานการ
ประชมุผูถื้อหุน้ รายงานการมีส่วนไดเ้สียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้รหิาร และด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยประกาศก าหนด 

นายวิรชั วฒุิธนาเศรษฐ์ ส าเรจ็ปรญิญาตรีเศรษฐศาสตรบ์ณัฑติ (สาขาเศรษฐศาสตรร์ะหว่างประเทศ) มหาวิทยาลยั
กรุงเทพ ปรญิญาโท Master of Arts in Economics, State University of New York, Albany, USA ปรญิญาโท Master of 
Science in Finance, Bentley College, USA และปรญิญาโท Master in Business Administration, Clark University, USA  
โดยท าหนา้ที่เลขานกุารบรษิัท ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 จนถงึปัจจบุนั 

 หมายเหต ุ:  ขอ้มูลและประวตัขิองเลขานกุารบริษัทในเอกสารแนบ 1 
 

8.4  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบรษิัทก าหนดใหค้ณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณาทบทวนโครงสรา้ง ระบบการจา่ย
ค่าตอบแทนและอตัราคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมส าหรบักรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิัทฯ โดยก าหนดเป็นนโยบายว่า
ค่าตอบแทนจะตอ้งอยูใ่นลกัษณะที่เหมาะสมโดยค านึงถึงภาระ หนา้ที่ ความรบัผิดชอบและสามารถแข่งขนัไดใ้นตลาดแรงงาน
และธุรกิจ ค่าตอบแทนผูบ้รหิารจะเชื่อมโยงกบัผลปฏิบตัิงานของผูบ้รหิารแต่ละคน (Performance-based) เพื่อสรา้งแรงจงูใจ
ในการปฏิบตังิานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

ค่าตอบแทนของกรรมการประกอบดว้ย 2 ส่วนคือ ค่าตอบแทนประจ าเป็นรายเดือน และคา่ตอบแทนจากการเขา้รว่ม
ประชมุแต่ละครัง้ ส่วนบ าเหน็จกรรมการประจ าปีจะเชื่อมโยงกบัการพิจารณาเงินปันผลที่จ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้ และการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการจะตอ้งไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
ในปี 2563 ที่ประชมุผูถื้อหุน้ไดก้ าหนดคา่ตอบแทนกรรมการคณะต่างๆ โดยมกีารพจิารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการแต่ละ
คณะเปรียบเทียบคา่ตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกจิประเภทตา่งๆ   ซึ่งค่าตอบแทนประจ าปี 2563 ปรบัลดลงรอ้ยละ 25 จากปี 
2562 มีผลตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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 รายละเอียด ประธาน รองประธาน กรรมการ 

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทั    

 1.1  ค่าตอบแทนรายเดือน จา่ยทกุเดือน (บาท/เดือน) 58,500 51,750 45,000 

 1.2  เบีย้ประชมุคณะกรรมการบรษิัท โดยจ่ายเป็นรายครัง้   
เฉพาะเมื่อเขา้รว่มประชมุ (บาท/ครัง้) 

29,250 25,875 22,500 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ โดยจา่ยเป็นรายครัง้เฉพาะเมื่อเขา้
รว่มประชมุ (บาท/ครัง้) 

35,100 - 27,000 

3. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการ
ก าหนดคา่ตอบแทน โดยจ่ายเป็นรายครัง้เฉพาะเมื่อเขา้รว่ม
ประชมุ (บาท/ครัง้) 

29,250 - 22,500 
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1.   ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงนิ ส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

(ก) ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตวัเงินของคณะกรรมการบรษิัทในรูปของเบีย้ประชมุและบ าเหน็จกรรมการ เป็นจ านวนเงินรวม
ทัง้สิน้ 44,561,308.00 บาท รายละเอียดดงันี ้

ชื่อ – นามสกลุ 
ต าแหน่ง 

 

เบีย้ประชมุ (บาท)   
คณะกรรมการ

บริษัท 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล 
และสรรหา 

คณะกรรมการ
ก าหนด

ค่าตอบแทน 

บ าเหน็จกรรมการ 
 (บาท) 

ค่าตอบแทนรวม  
(บาท) 

1. นายชนินท ์ว่องกศุลกิจ 
ประธานกรรมการบริษัท 

1,209,000.00 - - - 2,979,940.00 4,188,940.00 

2. นายตีรณ พงศม์ฆพฒัน ์
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการก าหนด
ค่าตอบแทน 

930,000.00 362,700.00 - 210,000.00 2,292,264.00 3,794,964.00 

3. นายระวิ คอศิริ 
กรรมการ/ประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา 

930,000.00 - 136,500.00 - 2,292,264.00 3,358,764.00 

4. นายสทุศัน ์เศรษฐ์บญุสรา้ง 
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

930,000.00 279,000.00 - 210,000.00 2,292,264.00 3,711,264.00 

5. นายบรรเทิง ว่องกศุลกิจ 
กรรมการ/ประธานกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทน 

870,000.00 - - 273,000.00 2,292,264.00 3,435,264.00 

6. นายเมธี เอือ้อภิญญกลุ 
กรรมการ 

930,000.00 - - - 2,292,264.00 3,222,264.00 

7. นายองอาจ เอือ้อภิญญกลุ 
กรรมการ 

930,000.00 - - - 2,292,264.00 3,222,264.00 

8. นายวีระเจตน ์ว่องกศุลกิจ   
      กรรมการ/กรรมการบรรษัทภิบาล

และสรรหา 

900,000.00 - 105,000.00 - 2,292,264.00 3,297,264.00 

9. นางสมฤดี ชยัมงคล 
กรรมการ 

600,000.00 - - - 2,292,264.00 2,892,264.00 

10. นายอนนต ์สิริแสงทกัษิณ 
กรรมการ/กรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา 

930,000.00 - 105,000.00 - 2,292,264.00 3,327,264.00 

11. นายพิชยั ดุษฎีกลุชยั 
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

930,000.00 279,000.00 - - 2,292,264.00 3,501,264.00 

12. นายธีรภทัร สงวนกชกร 
กรรมการอิสระ/กรรมการก าหนด
ค่าตอบแทน 

930,000.00 - - 210,000.00 2,292,264.00 3,432,264.00 

13. นายพิริยะ เข็มพล 
กรรมการอิสระ/กรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา 

570,000.00 - 45,000.00 - - 615,000.00 

Mr.Sudiarso Prasetio* 240,000.00 - 30,000.00 - 2,292,264.00 2,562,264.00 

รวม  44,561,308.00 

หมายเหต:ุ  
• *Mr.Sudiarso Prasetio ลาออกจากการเป็นกรรมการ (ครบก าหนดเกษียณอาย)ุ มีผลตัง้แต่วนัที่ 8 เมษายน 2563 
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• นายพิริยะ เข็มพล (บคุคลล าดบัที่ 13) ไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ มีผลตัง้แต่วนัที่ 8 เมษายน 2563 และแต่งตัง้
ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา มีผลตัง้แตว่นัที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นตน้ไป 

 

นอกเหนือจากคา่ตอบแทนกรรมการขา้งตน้แลว้ กรรมการยงัไดร้บัคา่ตอบแทนในส่วนของสวสัดิการตรวจสขุภาพ
ประจ าปีท่านละ 50,000 บาท/ปี และค่าใชจ้่ายในการเขา้สมัมนาอบรมหลกัสตูรของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัท
ไทย (IOD) รวมถึงสถาบนัอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทัง้นีเ้ป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ  

 

 (ข) ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงินของผูบ้รหิารของบรษิัทฯ ในรูปของเงินเดือนและโบนสั ผูบ้รหิารไดร้บัค่าตอบแทนเป็นราย
เดือนและโบนสั ซึ่งเชื่อมโยงกบัผลการดาเนินการของบรษิัท ตามระบบ Key Performance Indicators และผลงาน
ของแต่ละบคุคล 
 
 

หน่วย : บาท จ านวนราย ปี  2563 จ านวนราย ปี  2562 

เงินเดือนรวม 8 67,893,030.00 9 70,691,225.00 

โบนสัรวม 8 11,698,700.00 9 16,928,200.00 

รวม  79,591,730.00  87,619,425.00 

  หมายเหต:ุ  

 - ปี 2563 : ผูบ้ริหาร 8 คน ไดแ้ก่ 1)นางสมฤดี ชยัมงคล 2)นายสมศกัดิ์ สิทธินามสวุรรณ 3)นายกิรณ ลิมปพยอม (ด ารงต าแหน่ง 
Chief Operating Officer – Power Business ตัง้แต่วนัที่ 10 เมษายน 2563 เป็นตน้มา) 4)นายสธีุ สขุเรือน (ด ารง
ต าแหน่ง Chief Operating Officer – Power Business จนถึงวนัที่ 9 เมษายน 2563 และ ด ารงต าแหน่ง Head of 
Corporate Development ตัง้แต่วนัที่ 10 เมษายน 2563 เป็นตน้มา)  5)นางสาวอริศรา สกลุการะเวก 6) นายจิรเมธ 
อชัชะ 7)นางอดุมลกัษณ ์โอฬาร และ 8)นายเวโรจน ์ลิม้จรูญ 

 - ปี 2562 : ผูบ้ริหาร 9 คน ไดแ้ก่ 1)นางสมฤดี ชยัมงคล 2)นายสมยศ รุจิรวฒัน ์(ด ารงต าแหน่ง Deputy Chief Executive Officer 
- Coal Business จนถึงเดือนกรกฎาคม 2562) 3)นายอคัรพงษ์ ไทยานนท ์4)นายสธีุ สขุเรือน 5)คณุสมศกัดิ์ สิทธิ
นามสวุรรณ 6)นายเวโรจน ์ลิม้จรูญ 7)นางอดุมลกัษณ ์โอฬาร 8)นายจิรเมธ อชัชะ และ 9)นางสาวอริศรา สกลุกา
ระเวก 

 

ค่าตอบแทนอืน่  

2.1 เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
บรษิัทฯ ไดส้มทบเงินเขา้กองทนุส ารองเลีย้งชีพใหแ้ก่ผูบ้รหิารของบรษิัทฯ ดงันี ้ 
 

(หน่วย: บาท) จ านวนราย ปี 2563 จ านวนราย ปี 2562 

เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 8 4,097,853.00 9 3,356,710.00 

หมายเหต:ุ  

 - ปี 2563 : ผูบ้ริหาร 8 คน ไดแ้ก่ 1)นางสมฤดี ชยัมงคล 2)นายสมศกัดิ์ สิทธินามสวุรรณ 3)นายกิรณ ลิมปพยอม (ด ารงต าแหน่ง 
Chief Operating Officer – Power Business ตัง้แต่วนัที่ 10 เมษายน 2563 เป็นตน้มา) 4)นายสธีุ สขุเรือน (ด ารง
ต าแหน่ง Chief Operating Officer – Power Business จนถึงวนัที่ 9 เมษายน 2563 และ ด ารงต าแหน่ง Head of 
Corporate Development ตัง้แต่วนัที่ 10 เมษายน 2563 เป็นตน้มา)  5)นางสาวอริศรา สกลุการะเวก 6) นายจิรเมธ 
อชัชะ 7)นางอดุมลกัษณ ์โอฬาร และ 8)นายเวโรจน ์ลิม้จรูญ 
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 - ปี 2562 : ผูบ้ริหาร 9 คน ไดแ้ก่ 1)นางสมฤดี ชยัมงคล 2)นายสมยศ รุจิรวฒัน ์(ด ารงต าแหน่ง Deputy Chief Executive Officer 
- Coal Business จนถึงเดือนกรกฎาคม 2562) 3)นายอคัรพงษ์ ไทยานนท ์4)นายสธีุ สขุเรือน 5)คณุสมศกัดิ์ สิทธิ
นามสวุรรณ 6)นายเวโรจน ์ลิม้จรูญ 7)นางอดุมลกัษณ ์โอฬาร 8)นายจิรเมธ อชัชะ และ 9)นางสาวอริศรา สกลุกา
ระเวก 

 

 
คณะกรรมการบรษิัทจะรายงานการถือครองหลกัทรพัยบ์รษิัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) ของตนเอง และคู่สมรส รวมทัง้
บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ ต่อที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทในการประชมุครัง้ถดัไปหลงัจากกรรมการบรษิัท ท่านนัน้
ไดร้บัการเลือกตัง้ใหเ้ป็นกรรมการบรษิัท หลงัจากนัน้หากกรรมการบรษิัท รวมทัง้คู่สมรส   และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติ
ภาวะ มกีารท าธุรกรรมการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน)  กรรมการท่านนัน้ก็จะรายงานการซือ้
ขายหลกัทรพัยน์ัน้ต่อที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทครัง้ถดัไปทกุครัง้ การถือครองหุน้ของคณะกรรมการบรษิัทและ
ผูบ้รหิาร ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นดงันี ้

 

ชื่อ – นามสกุล 
หุ้นสามัญ (หุน้) 

31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2562 เพิ่ม (ลด) 

1. นายชนินท ์ว่องกศุลกิจ 17,887,176  17,887,176  - 

คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ 6,488,580          6,488,580  - 

2. นายธีรภทัร สงวนกชกร  -   -   -  

คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ  -   -   -  

3. นายตีรณ พงศม์ฆพฒัน ์  -   -   -  

คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ  -   -   -  

4. นายระวิ คอศิร ิ  -   -   -  
คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ 1,200,000  1,200,000   - 

5. นายสทุศัน ์เศรษฐ์บญุสรา้ง 210,188  50,188 160,000 

คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ  -  5,000 -5,000 

6. นายพิชยั ดษุฎีกลุชยั  -   -   -  

คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ  -   -   -  
7. นายพิรยิะ เขม็พล  -   -   -  

คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ  -   -   -  

8. นายบรรเทิง ว่องกศุลกิจ 4,329,228 2,660,000 1,669,228 

คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ  -   -   -  

9. นายเมธี เอือ้อภิญญกลุ 4,301,200 4,301,200  -  

คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ 645,200  645,200   -  

10. นายองอาจ เอือ้อภิญญกลุ 5,595,200  7,439,200   -1,844,000 

คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ 2,700,000 3,690,000 -990,000 
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ชื่อ – นามสกุล 
หุ้นสามัญ (หุน้) 

31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2562 เพิ่ม (ลด) 

11. นายวีระเจตน ์ว่องกศุลกจิ 8,008,209 6,075,536  1,932,673 

คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ 238,970 238,970   -  

12. นายอนนต ์สิรแิสงทกัษิณ 20,000 20,000  -  

คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ 13,518 13,518   -  

13. นางสมฤดี ชยัมงคล 5,885,910 5,255,910 630,000 

คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ  -   -   -  

14. นายสมศกัดิ์ สิทธินามสวุรรณ 65,525 65,525  -  

คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ                 -                  -   -  

15. นายสธีุ สขุเรือน  -   -   -  

คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ                 -                  -   -  

16. นายกิรณ ลิมปพยอม  -   -   -  

คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ                 -                  -   -  

17. นางสาวอรศิรา สกลุการะเวก  -   -   -  

คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ                 -                  -   -  

18. นายเวโรจน ์ลิม้จรูญ  -   -   -  

คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ                 -                  -   -  

19. นายจิรเมธ อชัชะ 90  90   -  

คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ 23,097 23,097  -  

20. นางอดุมลกัษณ ์โอฬาร              165,000  165,000   -  

คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ                 -                  -  - 
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8.5  บุคลากร  

 (1) จ านวนพนกังานทัง้หมดของบรษิทัฯ และบรษิัทย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

พนักงานในประเทศ จ านวนพนักงาน (คน) 

ประเทศไทย 465 
สาธารณรฐัอินโดนเีซีย 2,857 
ประเทศออสเตรเลีย 1,592 
สาธารณรฐัประชาชนจีน 926 

ประเทศมองโกเลีย 93 

ประเทศสหรฐัอเมรกิา 67 

ประเทศสิงคโปร ์ 16 

ประเทศญ่ีปุ่ น 23 

ประเทศเวียดนาม 11 

รวม 6,050 

 

 (2) ค่าตอบแทนของพนกังาน   

2.1 ในปี 2563 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินของพนกังานของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ทัง้ในประเทศไทย สาธารณรฐั
ประชาชนจีน สาธารณรฐัอินโดนีเซยี ประเทศออสเตรเลีย ประเทศมองโกเลีย สาธารณรฐัประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ประเทศสิงคโปร ์ประเทศญ่ีปุ่ น ประเทศเวยีดนาม และสหรฐัอเมรกิา ประกอบดว้ยเงินเดือนและ
โบนสั เป็นเงินจ านวนทัง้สิน้  9,609,592,088.07 บาท  

 

หน่วย : บาท ปี 2563 ปี 2562 

เงินเดือน 8,481,773,256.94  7,497,271,739.82 

โบนสั 1,127,818,831.13  1,206,220,611.59 

รวม 9,609,592,088.07  8,703,492,351.41 

 
 
2.2 ค่าตอบแทนอื่น  

เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ ปี 2563 พนกังานของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ทัง้ในประเทศไทย สาธารณรฐั
ประชาชนจีน สาธารณรฐัอินโดนีเซยี ประเทศออสเตรเลีย ประเทศมองโกเลีย สาธารณรฐัประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ประเทศสิงคโปร ์ประเทศญ่ีปุ่ น ประเทศเวียดนาม และสหรฐัอเมรกิา โดยบรษิัทฯ ไดส้มทบเงินเขา้
กองทนุส ารองเลีย้งชีพใหแ้ก่พนกังาน เป็นจ านวนทัง้สิน้  65,077,264.50 บาท 
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หน่วย : บาท ปี 2563 ปี 2562 

เงินสมทบกองทนุเลีย้งชีพ 65,077,264.50  65,839,775.57 

 

 
(3) ขอ้พิพาทดา้นแรงงานท่ีส าคญัในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 

- ไม่มี – 
 

(4) การบรหิารบคุคลากรของบรษิัท   

บา้นปเูชื่อว่า “พนกังาน” คือพลงัที่ส  าคญัที่สดุ และเป็นหวัใจหลกัในการด าเนินธุรกิจใหเ้ติบโตอย่างยั่งยืน บรษิัทฯ จงึ
มุ่งมั่นสรา้งสรรคใ์หพ้นกังานเป็นศนูยก์ลางของทกุกระบวนการในการบรหิารทรพัยากรมนษุย ์ เนน้การบรหิารความ
หลากหลายของพนกังาน (Diversity) ทัง้ดา้นเชือ้ชาติ ศาสนา ภาษา วฒันธรรม อาย ุ ความรู ้ มมุมอง และ
ประสบการณก์ารท างาน ใน 10 ประเทศที่บรษิัทฯ เขา้ไปด าเนินธุรกิจ เพื่อใหพ้นกังานสามารถน าจดุแข็งดา้นความ
หลากหลายเหล่านีม้าต่อยอด เพิ่มความสามารถในการแข่งขนั ใหท้ างานรว่มกนัไดอ้ยา่งมีความสขุ คล่องตวั และมี
อิสระในการท างาน เพื่อเป็นพลงัส าคญัในการสรา้งสรรคน์วตักรรมที่น าไปสู่ความยั่งยืนของบรษิัทฯ 
 
“บ้านปู ฮารท์” เป็นวฒันธรรมองคก์รที่หลอมรวมทกุความตา่งของพนกังานใน 10 ประเทศ กวา่ 6,000 คน ใหเ้ป็น
หน่ึงเดยีว เพื่อเป็นพลงัขบัเคลื่อนองคก์รใหพ้รอ้มปรบัเปล่ียน สอดรบักบัวิสยัทศันแ์ละกลยทุธท์างธุรกิจอยูเ่สมอ โดย
ผูบ้รหิารและพนกังานบา้นปทูกุคนยึดถือ “บา้นป ูฮารท์” ซึ่งพฒันาต่อยอดมาจาก “บา้นป ูสปิรติ” ซึ่งเป็นหลกัปฏิบตัิ
รว่มกนัมายาวนานหลายสิบปี เพื่อใหก้ารท างานเป็นไปในทิศทางเดียวกนั มุง่ไปสู่เป้าหมายการเป็นผูน้  าดา้นพลงังาน
แห่งเอเชียที่มุ่งมั่นพฒันานวตักรรม เทคโนโลยี และความยั่งยืน ผ่านค่านยิมองคก์ร 3 คณุลกัษณะ ไดแ้ก่ 
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บรษิัทฯ ไดน้ า “บ้านปู ฮารท์” มาปฏิบตัิใชใ้นทกุกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังาน เพื่อส่งเสรมิความแข็งแกรง่ของ
วฒันธรรมองคก์รอย่างยั่งยืน ไดแ้ก่ การสรรหาพนกังานใหม่ การปฐมนิเทศ การประเมินผลการปฏิบตัิงาน และการ
เล่ือนขัน้ต าแหน่งงาน 
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ในปี 2563 บรษิัทฯ ไดป้รบัเปล่ียนรูปแบบการจดั
กิจกรรมใหเ้หมาะกบัการท างานในยคุปัจจบุนัมาก
ขึน้ โดยผสมผสานทัง้กิจกรรมออฟไลนแ์ละออนไลน ์
เพื่อส่งเสรมิความเขา้ใจและปลกูฝัง “10 พฤติกรรม
ความเป็นบ้านปู ฮารท์” (10 Key Behaviors) มา
ปรบัใชใ้นการท างานไดอ้ย่างคลอ่งตวั ตลอดจน
สามารถเชื่อมโยงพฤติกรรมเขา้กบัเป้าหมายทาง
ธุรกิจของกลุ่มบา้นปไูด ้ ผ่านการแลกเปล่ียนมมุมอง 
ความคิดเห็นที่หลากหลาย เพื่อความเขา้ใจ
วฒันธรรมองคก์รไปในทศิทางเดยีวกนั 
 

 
นอกจากนีย้งัมีการส ารวจความคดิเห็นของพนกังานเก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์ร และความผกูพนัตอ่องคก์รเป็นประจ า
ทกุปี โดยในปี 2563 บรษิัทฯ จดัท าการส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์ร “บ้านปู ฮารท์” เพื่อวดัระดบั
ความผกูพนัต่อองคก์ร และระดบัความสอดคลอ้งดา้นพฤติกรรมของพนกังานกบัวฒันธรรมองคก์ร ใหส้ะทอ้นความ
เป็น “บ้านปู ฮารท์” อยา่งแทจ้รงิ ในฐานะท่ีพนกังานเป็นหนึง่ในลกูคา้ภายใน หรือผูม้ีส่วนไดเ้สีย (Stakeholders) ที่
ส าคญัของบา้นป ูซึ่งผลการประเมินของปี 2563 มีดงันี ้
 

 
 
 



หนา้ 229 

 

 

บรษิัทฯ ใหค้วามส าคญักบัการสรา้งวฒันธรรมการสรา้งนวตักรรม หรือ Innovation Culture ใหแ้ข็งแกรง่ยิ่งขึน้ ผ่าน
การบ่มเพาะนิสยัเชงินวตักรรม การยอมรบัความแตกต่างทางความคิด และสนบัสนนุใหท้กุคนกลา้ท าส่ิงใหม่ จนเกิด
บรรยากาศเชิงนวตักรรมในทกุพืน้ท่ีของบา้นปเูช่น กิจกรรม Banpu Mind Space ซึง่เป็นพืน้ท่ีจดุประกายความคิด
สรา้งสรรคใ์หพ้นกังานไดม้าเรียนรูข้ัน้ตอนการพฒันาความคิดเชงินวตักรรมรว่มกนั และเปิดรบัฟังเสียงสะทอ้นจาก
พนกังาน เพื่อมาพฒันาโครงการต่าง ๆ ใหด้ีกว่าเดิม 
กว่าสิบปีที่บา้นปสูนบัสนนุใหพ้นกังานฝึกฝนทกัษะการคิดเชงินวตักรรมและลงมือท าใหเ้กิดจรงิ พรอ้มปรบัตวัใหก้า้ว
ล า้น าหนา้ในทกุความเปล่ียนแปลง ดว้ยพลงัของการต่อยอดไอเดียใหม่ๆ บา้นปจูึงมุ่งปลกูฝังและพฒันาเรื่อง 
“นวตักรรม” (Innovation) ซึ่งเป็นหน่ึงในคา่นิยมองคก์ร ผ่านการท างานแบบ Working Agility ที่สนบัสนนุใหพ้นกังาน
พรอ้มปรบัเปล่ียน ดว้ยการหมนุเวียนงาน (Rotation) การท างานขา้มสายงาน (Cross-Functional) การท างานขา้ม
ประเทศ (Cross-Country) การรบัมอบหมายใหท้ างานในต่างประเทศระยะสัน้และระยะยาว (Overseas 
Assignment) รวมทัง้ส่งเสรมิกจิกรรมสรา้งแรงบนัดาลใจและแลกเปล่ียนความรูห้ลากหลายรูปแบบมาอยา่งต่อเนื่อง 
ควบคูก่บัการสรา้งบรรยากาศของการสรา้งสรรคน์วตักรรมจากพนกังานในทกุประเทศ โดยพนกังานสามารถน าเสนอ
ความคิดสรา้งสรรคผ่์านโครงการ “Wow Ideas” เพื่อรว่มกนัหาวิธีการท างานรูปแบบใหม่อยา่งชาญฉลาด (Smarter)  
 
นอกจากนีบ้รษิัทฯ ยงัสนบัสนนุใหพ้นกังานคิดจรงิ ท าจรงิ 
กลา้ท าส่ิงใหมเ่พื่อเรียนรู ้ ผ่านโครงการนวตักรรมเขา้รว่มการ
ประกวดเพื่อคดัเลือกตวัแทนจากทกุประเทศที่ผ่านการ
คดัเลือกรอบแรก มาน าเสนอเสนอผลงานดีเด่น ในงาน 
“Banpu Innovation Convention” เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดใีห้
เพื่อนพนกังาน และขยายผลการปฏิบตัิจรงิสู่การต่อยอด
นวตักรรมในองคก์ร 
บา้นปมูุ่งบรหิารงานดา้นทรพัยากรมนษุยใ์หส้อดรบักบั
วิสยัทศันอ์งคก์ร และตอบโจทยก์ารเปล่ียนแปลงทางธุรกิจได้
อย่างทนัท่วงที พรอ้มขบัเคลื่อนองคก์รไปสู่เป้าหมายการเป็น
ผูน้  าธุรกิจดา้นพลงังานท่ีหลากหลายในระดบันานาชาติ จึง
สนบัสนนุการเสรมิความแขง็แกรง่ดา้นศกัยภาพของบคุลากร
และความคล่องตวัในการท างาน (Agile Way of Working) 
เพื่อใหพ้นกังานสามารถท างานรว่มกนัไดอ้ย่างราบรื่น พฒันา
ทกัษะใหม่ๆ และสามารถเติบโตขา้มสายงานไดใ้นทกุ
ประเทศ โดยในปี 2563 บรษิัทฯ ไดพ้ฒันา “ความมุ่งม่ันใน
การสร้างคุณค่าให้แก่พนักงาน” (Banpu People Value 
Proposition) เพื่อเป็นหลกัในการบรหิารงานทรพัยากรมนษุยอ์ย่างมีประสิทธิภาพ 
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ทัง้นี ้ในปี 2563 บรษิัทฯ ไดด้  าเนินกลยทุธก์ารบรหิารทรพัยากรมนษุยต์ามหลกัการสรา้งคณุคา่ใหแ้ก่พนกังาน ดงันี ้ 

1. พัฒนาความแข็งแกร่งด้านศักยภาพของบคุลากรอย่างตอ่เน่ือง  

• นโยบายการพฒันาบคุลากร 

ในปี 2563 นอกเหนือจากหลกัสตูรการอบรมและพฒันาขัน้พืน้ฐานทั่วไปแลว้ บรษิัทฯ ยงัคงออกแบบและ
พฒันาหลกัสตูรการฝึกอบรมส าหรบัผูบ้รหิารและพนกังานในทกุระดบัแบบ Blended Learning รว่มกบับรษิัท
ที่ปรกึษาและสถาบนัการพฒันาผูบ้รหิารชัน้น าทัง้ในและตา่งประเทศอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อสรา้งทกัษะใหม่ที่
จ  าเป็น (Reskill) และพฒันาทกัษะเดิมใหแ้ข็งแกรง่ (Upskill) ใหม้ีการพฒันาการเปล่ียนแปลงที่รวดเรว็ 
(Speed of Change) ที่แข็งแรง เหมาะสมกบัแต่ละต าแหน่งงานและทิศทางธุรกจิมากที่สดุ โดยมีจ านวนชั่วโมง
ฝึกอบรมเฉล่ีย ส าหรบัพนกังานและผูบ้รหิารในประเทศไทยอยู่ที่ 20 ชั่วโมง/คน ประกอบดว้ยหลกัสตูรดงันี ้
- หลกัสตูรพฒันาศกัยภาพตามความตอ้งการ ทัง้หลกัสตูรการอบรมภายในและภายนอกองคก์ร และ
หลกัสตูรการอบรมระยะสัน้ (Selective Learning Program) โดยมีนโยบายจดัสรรงบประมาณพฒันา
บคุลากรในทกุประเทศไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของเงินเดือนทัง้หมดต่อปี โดยในปี 2563 บา้นปไูดจ้ดัพฒันา
ทกัษะหลกัๆ ดงันี ้

o ดา้นพฒันาภาวะผูน้  า 
เช่น 7 อปุนิสยัของภาวะ
ผูน้  า การเสรมิทกัษะ
แนวความคิดในเชงิธุรกจิ 
เช่น Energy Titan, 
Negotiation skill เป็น
ตน้ ทกัษะการเป็นพ่ีเลีย้ง 
(Coaching Skills) เพื่อ
ช่วยปลดล็อคศกัยภาพ
ของพนกังาน (Unleash Potentials) และใหพ้นกังานไดเ้ลือกรูปแบบการเรียนรูท้ี่หลากหลาย 
เขา้กบัสถานการณปั์จจบุนั ทัง้แบบการเรียนในหอ้งเรียน การเรยีนออนไลน ์ จากสถาบนัท่ีมี
ชื่อเสียง เป็นตน้ เพื่อเขา้ถึงทกัษะต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ  

o ดา้นทกัษะความสามารถเฉพาะตามสายงาน เช่น การคิดและวางแผนเชิงกลยทุธ ์ (Strategy) 

การบรหิารโครงการ  การท าแบบจ าลองทางธุรกจิเชิงปฏิบตัิการ และ หลกัการพฒันาที่ยั่งยืน

ของกลุ่มบา้นป ูเป็นตน้ 

- หลกัสตูรพฒันาผูบ้รหิาร (Global Leadership Program) ที่ผูบ้รหิารจากทกุประเทศเขา้โปรแกรมอบรม
รว่มกนัเพื่อส่งเสรมิการท างานขา้มวฒันธรรม (Diversity and Inclusion) สรา้งเครือข่ายระหวา่งสายงาน
เพื่อใหเ้กิดความรว่มมือและการท างานรว่มกนัระหว่างประเทศ (Collaboration) ไดแ้ก่ หลกัสตูรพฒันา
ตนเองเพื่อสรา้งทกัษะความเป็นผูน้  า หลกัสตูรพฒันาทกัษะความเป็นผูน้  าภายในทีม และหลกัสตูร
พฒันาทกัษะความเป็นผูน้  าดา้นธุรกิจ 
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ทัง้นีเ้พื่อใหต้อบโจทยก์ารเติบโตอย่างยั่งยืน บรษิัทฯ จึงสานต่อโครงการ “Learning Application Project: LAP”  ซึ่ง
ส่งเสรมิใหน้ าส่ิงที่เรียนรูม้าท างานจรงิ โดยในปีนีไ้ดน้ า Design Thinking เขา้มาใชใ้นกระบวนการเรียนรูแ้ละพฒันา
โครงการ ควบคูก่บัพฒันาทกัษะการท างานแบบใหม่ (New Skill Set) ตลอดจนส่งเสรมิการเรียนรูด้ว้ยตนเองอย่างไม่
หยดุนิ่งผ่าน Digital Academy ประกอบดว้ย 4 หลกัสตูรพืน้ฐาน ไดแ้ก่ Power of Digital, Agile 101, Intro to Design 
Thinking, Defining a Minimum Viable Product และหลกัสตูรทางเลือกอื่นๆ ตามความตอ้งการ 
 
การวางแผนและพัฒนาผู้สืบทอดต าแหน่งงานทีส่ าคัญ (Succession Planning and High Potential 
Management) 

บรษิัทฯ ตระหนกัถงึความต่อเนื่องในการวางแผนและบรหิารทรพัยากรมนษุยข์ององคก์ร เพื่อรองรบัการเติบโตของ
ธุรกิจอยา่งมั่นคง ซึง่ในปี 2563 คณะกรรมการวางแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Planning Committee) ยงัคง
พิจารณาคดัเลือกและติดตามการพฒันาผูสื้บทอดต าแหน่งของผูบ้รหิารระดบัสงูอยา่งต่อเนื่อง ผ่านการประเมินผล
ดา้นสมรรถนะ (Competency) คณุลกัษณะ (Personality) และแบบการพฒันาศกัยภาพรายบคุคล (Individual 
Development Program: IDP) เพื่อใหแ้ผนการพฒันาผูสื้บทอดต าแหน่งส าคญัสอดคลอ้งกบักลยทุธท์างธุรกจิของ
บรษิัทฯ พรอ้มกบัก าหนดต าแหน่งงานท่ีส าคญัขององคก์ร (Key and Critical Positions) จดัท าคณุลกัษณะที่ส าคญั
ของต าแหน่งงาน (Key Success Profile of Key and Critical Positions) และก าหนดเกณฑใ์นการพิจารณาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อเสรมิการบรหิารจดัการผูสื้บทอดต าแหน่งใหแ้ข็งแกรง่ในระยะยาว เพิ่มความคล่องตวัในการท างานตาม
ลกัษณะของธุรกิจไดอ้ย่างรวดเรว็  
 
โดยในปี 2563 บรษิัทฯ ไดเ้ริ่มน าระบบ Global Human Resources Application มาใชเ้พื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
วางแผนและพฒันาผูสื้บทอดต าแหน่งส าคญั ใหผู้บ้รหิารเขา้ถึงขอ้มลูจากทกุที่แบบเรียลไทม ์ เพื่อเสรมิความคล่องตวั
ในการบรหิารงาน ตลอดจนปรบักระบวนการการวางแผนและพฒันาผูสื้บทอดต าแหน่งส าคัญใหก้ระชบัและ
สอดคลอ้งกบักลยทุธท์างธุรกิจของบรษิัทฯ เพื่อเสรมิความแข็งแกรง่ในการบรหิารทรพัยากรมนษุยอ์ย่างยั่งยืน 
 
2. สนับสนุนความคล่องตัวในการท างานแบบ speed x2 

• โครงการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดา้นการบรหิารทรพยากรมนษุย ์(Global Human Resource 
Information System Project) 

หน่ึงในโครงการท่ีบรษิัทฯ สนบัสนนุความคล่องตวัในการท างานของพนกังาน คือการพฒันาระบบขอ้มลู
พนกังานในทกุประเทศใหเ้ชื่อมโยงภายใตม้าตรฐาน Single Source of Information งา่ยตอ่การใชง้าน 
เสรมิทัง้ประสิทธิภาพการน าขอ้มลูไปวิเคราะหเ์พื่อบรหิารจดัการทรพัยากรมนษุย ์และการท างานระหว่าง
ประเทศไดอ้ยา่งรวดเรว็ ทัง้นีใ้นปี 2563 บรษิัทฯ ไดท้ยอยเปิดใชง้าน และรวบรวมขอ้คิดเห็นจากการใช้
งานจรงิมาต่อยอดพฒันาระบบดงักล่าวอยู่เสมอ เพื่อใหเ้หมาะสมกบัการท างานรูปแบบใหมม่ากที่สดุ 
โดยระบบทัง้หมดจะแลว้เสรจ็ภายในปี 2564 

• การพฒันาโครงสรา้งองคก์รเพื่อประสิทธิภาพของการด าเนินธุรกจิ (Effective Organization Structure) 

บรษิัทฯ ตระหนกัดวี่าโครงสรา้งองคก์รที่มีสายบงัคญับญัชาที่สัน้ จะช่วยส่งเสรมิความคล่องตวัในการ
ท างานรูปแบบใหม่ และตอบโจทยค์วามรวดเรว็ในการด าเนินธุรกิจใหม้ีประสิทธิภาพสงูสดุ บรษิทัฯ จึง
ทบทวนและปรบัเปล่ียนโครงสรา้งองคก์รเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัทิศทางการด าเนินธุรกจิของบรษิัทฯ ที่
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เติบโตอยูเ่สมอ ในปี 2563 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยในกลุ่มบา้นปไูดป้รบัปรุงโครงสรา้งองคก์รใหม่ โดย
ปรบัเปล่ียนจาก “โครงสร้างองคก์รอิงตามภูมิศาสตร ์ (Geographical Based Organization 

Structure)”  เป็น  “โครงสร้างองคก์รอิงตามผลิตภณัฑ ์(Product Based Organization Structure)” 
เช่น กลุ่มธุรกิจแหล่งพลงังาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลงังาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลงังาน เพื่อสรา้งความ
แข็งแกรง่ในการบรหิารงานและสรา้งพลงัรว่มในกลุ่มธุรกจิเดยีวกนัของทกุประเทศใหเ้ขม้แขง็ยิง่ขึน้ 
นอกจากนี ้ โครงสรา้งองคก์รใหม่ยงัสนบัสนนุการเติบโตทางธุรกจิในระยะยาวและเพิม่ขีดความสามารถ
ในการแข่งขนั จากการกระจายอ านาจการบรหิารงานใหก้บัผูบ้รหิารของแต่ละกลุ่มธุรกจิในประเทศต่างๆ 
ใหม้ีความคล่องตวัต่อสภาพการแข่งขนัท่ีแตกต่างกนัไดร้วดเรว็มากยิ่งขึน้ 
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9.   การก ากับดูแลกิจการ 
 
9.1  นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัท บา้นป ูจ ากัด (มหาชน) ไดป้ระกาศใช้ “นโยบายการก ากับดูแลกิจการ” กับกรรมการ ผูบ้ริหาร 

และพนกังานทุกระดบัมาตัง้แต่ปี 2545 โดยไดท้บทวนนโยบายดงักล่าวเป็นประจ าทุกปี เพื่อใหส้อดคล้องกับบริบททางธุรกิจ 

กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคับ และแนวทางของหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

เป็นผูท้บทวนและพิจารณาในเบือ้งตน้ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบรษิัท  

ในปี 2563 หน่วยงานบรรษัทภิบาล (Company Governance) ไดจ้ัดกิจกรรมการส่ือสารเพื่อส่งเสริมทัศนคติดา้น

บรรษัทภิบาลภายในองคก์รในชื่อ “Awake Your CG” โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อใหพ้นกังานมีการตื่นรูแ้ละตระหนกัถึงความส าคญั

ของการก ากับดูแลกิจการที่ดีและร่วมกันต่อตา้นการคอรร์ปัชนั ทัง้นีเ้พื่อเป็นการตอกย า้ว่าบริษัทฯ ไดใ้ห้ความส าคญักับการ

ด าเนินธุรกิจภายใตห้ลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  มีจรรยาบรรณและความโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจ มีการปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วน

ไดเ้สียอย่างเท่าเทียมกนั รวมถึงการท่ีบรษิัทฯ ไดร้บัการรบัรองสถานะเป็นแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ

ทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) บริษัทจึงมีการประกาศนโยบาย No Gift 

Policy ขึน้ในปีนี ้ 

บริษัทฯ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพในการน านโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจไปปฏิบัติใน

องคก์ร โดยใชผ้ลส ารวจความเห็นของพนักงานเก่ียวกับวฒันธรรมองคก์รประจ าปี 2563 ในส่วนของคุณลกัษณะ “มุ่งมั่นยืน

หยดั” (Committed) เป็นตวัชีว้ดั ซึ่งมีผลการประเมินอยู่ในเกณฑท์ี่น่าพอใจ โดยมีทัง้การจ าแนกตามระดบัพนกังานและสถานที่

ปฏิบตัิงาน 
 

การสื่อสารนโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

 ดว้ยความมุง่มั่นท่ีจะดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตามนโยบายและแนวปฏิบตัิในเรื่องการก ากบัดแูลกจิการที่ดีและจรยิธรรม
ธุรกิจตามที่ก าหนดไว ้ในปี 2563 บรษิัทฯ จดัใหม้ีแผนงานส่งเสรมิวฒันธรรมองคก์รและทศันคติดา้นบรรษัทภิบาลท่ีมุ่ง
เสรมิสรา้งความรูแ้ละความเขา้ใจ เพื่อน าไปสู่การปฏิบตัิตามนโยบายบรรษัทภิบาลและคูม่ือจรยิธรรมธุรกิจ โดยส่ือสารไปยงั
พนกังานในองคก์รทกุระดบัดว้ยกิจกรรมต่าง ๆ ดงัต่อไปนี ้

1. จดัใหม้ีการอบรมหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีและแนะน าคู่มือจริยธรรมธุรกิจในหลกัสตูรปฐมนิเทศพนักงาน
ใหม่ของบรษิัทฯ อย่างต่อเนื่อง  

2. การส่ือสารภายในองคก์ร ในชื่อ “Awake Your CG” โดยยกตัวอย่างกรณีศึกษาจากข่าวที่มีการกระท าผิด
นโยบายบรรษัทภิบาลและนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชัน รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึน้ ผ่านช่องทางเสียงตาม
สายในรายการข่าวเรื่องเล่าเชา้วันศุกรแ์ละส่ือสารผ่าน e-mail ของพนักงานเพื่อให้พนักงานไดม้ีความรูแ้ละ
เข้าใจหลักบรรษัทภิบาลและเป็นแนวทางป้องกันไม่ให้พนักงานกระท าผิดนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือ
จรยิธรรมธุรกิจ   

3. น าเสนอบทความเก่ียวกบัแนวโนม้และทิศทางของบรรษัทภิบาลของประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในอาเซียน ใน
ชื่อคอลมัน ์Banpu CG ใน Banpu e-Bulletin วารสารภายในของบรษิัทฯ ที่ออกเป็นรายไตรมาส และเผยแพรไ่ป
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ยงัทุกประเทศที่บริษัทฯ ไดเ้ขา้ไปลงทุน บทความที่น าเสนอในคอลมันน์ีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อสรา้งความเขา้ใจและ
ใหพ้นกังานตระหนกัถึงความส าคญัของเรื่องบรรษัทภิบาล รายละเอียดของบทความที่ไดน้ าเสนอ มีดงันี ้

• ESG: Environment, Social and Governance 

• แผนการด าเนินงาน ESG in COVID จาก เครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Thailand 
Responsible Business Network: TRBN)  

• CG Report 2020 
4. จัดงาน “CG Day” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ ้นเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานในทุกระดับตระหนักถึง

ความส าคญัของการมีจรยิธรรมในการด าเนินธุรกิจพรอ้มกับการยึดมั่นและยืนหยดัอยู่บนความถกูตอ้ง โดยในปี
นี ้หน่วยงานบรรษัทภิบาลจัดใหม้ี Sharing session “Awake Your CG” โดย คุณ ชนิต สุวรรณพรินทร ์SVP - 
Electric Vehicle จาก บริษัท Banpu NEXT ไดม้าร่วมแบ่งปันประสบการณก์ารท างานเพื่อสรา้งการตระหนักรู ้
ในเรื่องบรรษัทภิบาลใหแ้ก่พนกังานและเพื่อส่งเสริมใหพ้นกังานไดเ้ห็นถึงความส าคญัของการก ากบัดแูลกิจการ
ที่ดีและการต่อตา้นคอรร์ปัชนั  
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จากความมุ่งม่ันในการก ากับดแูลกิจการ ส่งผลใหบ้ริษัทได้รับรางวัลดังนี ้

 จากความมุง่มั่นในการก ากบัดแูลกิจการ และการขบัเคลื่อนธุรกิจบนพืน้ฐานของการสรา้งคณุค่าใหแ้ก่ผูม้ีส่วนได้
เสียทกุภาคสว่นอย่างสมดลุ ส่งผลใหใ้นปี 2563 บรษิัทฯ ไดร้บัการยอมรบัจากหน่วยงานทัง้ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ดงัต่อไปนี ้ 

• ได้รับรางวัล  “Gold Class” ในกลุ่มอุตสาหกรรม  Coal & 
Consumable Fuels ต่อเนื่องเป็นปีที่  6 จากการประกาศผล
บริษั ท  ที่ มี ค วามยั่ งยื นของ  Robeco Sustainable Asset 
Management (RobecoSAM)  
 

• ได้รับรางวัล  SAM Industry Mover เ ป็นปีที่  4 โดยรางวัล
ดังกล่าวมอบให้กับบริษัทที่มีสัดส่วนการเพิ่มขึน้ของผลการ
ด าเนินงานดา้นความยั่งยืนสงูสดุในกลุ่มอตุสาหกรรมเมื่อเทียบ
กบัปีที่ผ่านมา  
 

• ไดร้บัการจัดอนัดบัใหเ้ป็น 1 ใน 240 บริษัทจดทะเบียนที่ไดร้บั
การจดัอนัดบัอยู่ในระดบัดีเลิศ (Excellence CG Scoring) จาก
ผลส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจ าปี  
2563 จัดโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย  ( IOD) โดยการ
สนบัสนนุจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.)  

 
การจัดท านโยบายการก ากับดแูลกิจการ 

 คณะกรรมการบรษิัทจดัท านโยบายการบรรษัทภิบาลไวเ้ป็นแนวทางในการด าเนินการใหแ้กค่ณะกรรมการ ผูบ้รหิาร 
และพนกังาน โดยยึดตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการท่ีดี ส าหรบับรษิัทจดทะเบียน ปี 2560 ของส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ซึ่งประกอบดว้ยหลกัการ 8 หมวด ไดแ้ก่  

• หลักปฏิบัตทิี ่1 ตระหนกัถึงบทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้  าองคก์รที่สรา้งคณุคา่

ใหแ้ก่กจิการอย่างยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board) 

•  หลักปฏิบตัทิี ่2 ก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพื่อความยั่งยืน (Define 

Objectives that Promote Sustainable Value Creation) 

• หลักปฏิบัตทิี ่3 เสรมิสรา้งคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness) 

• หลักปฏิบัตทิี ่4 สรรหาและพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงู และการบรหิารบคุลากร (Ensure Effective CEO and 

People Management) 

•  หลักปฏิบตัทิี ่5 ส่งเสรมินวตักรรมและการประกอบธุรกิจอยา่งมคีวามรบัผิดชอบ (Nurture Innovation and 

Responsibility Business) 
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• หลักปฏิบัตทิี ่6 ดแูลใหม้ีระบบการบรหิารความเส่ียง และการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม (Strengthen 

Effective Risk Management and Internal Control) 

• หลักปฏิบัตทิี ่7 รกัษาความนา่เชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยขอ้มลู (Ensure Disclosure and Financial 

Integrity) 

• หลักปฏิบัตทิี ่8 สนบัสนนุการมส่ีวนรว่ม และการส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ (Ensure Engagement and 

Communication with Shareholders) 

 
การจัดท านโยบายการก ากับดแูลกิจการ ซ่ึงประกอบดว้ยหลกัการ 8 หมวด ได้แก ่

หลักปฏิบัตทิี ่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองคก์รทีส่ร้างคุณค่า
ให้แก่กจิการอย่างย่ังยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board) 

หน้าทีค่วามรับผิดชอบและภาวะผู้น าของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทก าหนดหนา้ที่ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการไวต้ัง้แต่ปี 2552 ในเอกสาร "แนวปฏิบตัิ
บริษัท บา้นป ูจ ากัด (มหาชน) ว่าดว้ยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ.2552"   โดยไดม้ีการปรบัปรุงมาอย่างต่อเนื่องและมีการ
ปรบัปรุงครัง้ล่าสุดในปี 2560 ทั้งนีเ้พื่อใหส้อดคลอ้งกับหนา้ที่ความรบัผิดชอบ สภาพธุรกิจที่เปล่ียนแปลงไป ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั และแนวทางบรรษัทภิบาล ซึ่งแนวปฏิบตัิดงักล่าวระบถุึงองคป์ระกอบและหลกัเกณฑข์องคณะกรรมการบรษิัท 
คุณสมบัติทั่วไปของกรรมการบริษัท คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ความรูค้วามช านาญเฉพาะดา้น วาระการด ารง
ต าแหน่งและการพน้จากต าแหน่ง อ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัท การประชมุคณะกรรมการ
บรษิัท และการออกเสียงลงคะแนน 

 ในรอบปีบญัชีที่ผ่านมาคณะกรรมการบรษิัทมีบทบาทส าคญัในการก าหนดวิสยัทศันแ์ละพนัธกิจขององคก์ร ซึ่ง
เป็นเป้าหมายหลักในการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมถึงติดตาม และดูแลให้บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้เป็นไปตาม
เป้าหมายเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  ให้ความเห็นชอบในการก าหนดตัวชีว้ัดและการตั้งค่าเป้าหมาย (Key 
Performance Indicators: KPIs) ทางการเงินและแผนงานต่าง ๆ และติดตามผลเป็นระยะ ก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของ
ฝ่ายบรหิารใหบ้รรลเุป้าหมายตามแผนงานท่ีก าหนดไว ้นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษิัทก าหนดใหม้ีการทบทวนวิสยัทศัน์
และพนัธกิจอย่างนอ้ยทกุ 5 ปี เพื่อใหแ้น่ใจว่าบรษิัทฯ ด าเนินธุรกิจตามเป้าหมายหลกัเพื่อการพฒันาอย่างยั่งยืนตามแผน
ที่ก าหนดไว ้

 คณะกรรมการบรษิัทและฝ่ายบรหิารไดร้ว่มกนัจดัท าแผนทิศทางการด าเนินธุรกิจ  และแผนกลยทุธร์ะยะยาวทุก  
5 ปี อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 20 ปี เพื่อรองรบัการก าหนดวิสยัทศัน ์และพนัธกิจขององคก์รซึ่งเป็นเป้าหมายหลัก 
โดยคณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้และมอบหมายใหป้ระธานเจา้หน้าที่บริหารเป็นผูร้บัผิดชอบในการด าเนินธุรกิจ พฒันา 
และน ากลยทุธไ์ปปฏิบตัิ ทัง้นีไ้ดก้ าหนดอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบประธานเจา้หนา้ที่บรหิารไวอ้ย่างชดัเจน โดยให้
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารกระจายอ านาจการบรหิารใหผู้บ้รหิารระดบัรองลงมาของหน่วยธุรกิจต่าง ๆ ในประเทศไทย และ
หน่วยงานในต่างประเทศ เพื่อใหเ้ป็นไปตามตารางอ านาจอนมุตัิ (Delegation of Authority)  

 นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทยงัใหค้วามส าคญักับการด าเนินธุรกิจที่ก่อใหเ้กิดผลประโยชนส์งูสดุแก่ผูถื้อหุน้
อย่างเป็นรูปธรรม โดยการไดม้าซึ่งความส าเร็จนั้นตอ้งอยู่ภายใตห้ลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นคณะกรรมการ
บริษัทจึงก าหนดนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ที่สอดคลอ้งกับวิสยัทศันแ์ละพนัธกิจ รวมถึงอุดมการณ ์



หนา้ 237 

 

 

ค่านิยม หลกัการและขอ้พึงปฏิบตัิเพื่อใหเ้กิดความชดัเจน และสะดวกแก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน โดยก าหนด
เป็นค าแนะน าส าหรบัพนกังานอย่างชดัเจนว่าส่ิงใดควรปฏิบตัิ ส่ิงใดควรละเวน้ และใหร้บัทราบถึงมาตรฐานการปฏิบตัิที่
บริษัทฯ คาดหวังและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ตอ้งเก่ียวข้องกับพนักงาน ผูถื้อหุน้ ลูกคา้ คู่คา้ เจา้หนี ้คู่
แข่งขันทางการคา้ และสังคมส่วนรวม ซึ่งสอดคลอ้งกับแนวนโยบายบรรษัทภิบาลที่ก าหนดท าใหเ้กิดการปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรมมากยิ่งขึน้ 

 บรษิัทฯ ก าหนดใหเ้ป็นหนา้ที่และความรบัผิดชอบของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนท่ีตอ้งรบัทราบ ท า
ความเขา้ใจ และปฏิบตัิตามนโยบายบรรษัทภิบาลและขอ้ปฏิบตัิตามที่ก าหนดไวใ้นคู่มือจรยิธรรมธุรกิจ ที่พนกังานทกุคน
ตอ้งลงนามรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ มีการประชาสัมพันธ์ดว้ยการท า
เอกสารเผยแพร่ และจัดกิจกรรมเพื่อสรา้งความเข้าใจอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อให้พนักงานทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศรบัทราบและเขา้ใจถึงความส าคญัของการปฏิบตัิตามคู่มือจรยิธรรมธุรกิจของบรษิัทฯ ทัง้นีผู้บ้รหิารระดบัสาย
งานในองคก์รตอ้งดแูลรบัผิดชอบใหพ้นกังานภายใตส้ายบงัคบับญัชาของตนทราบ เขา้ใจ และส่งเสรมิใหป้ฏิบตัิตามคู่มือ
จรยิธรรมธุรกิจอย่างจรงิจงั และพนกังานทกุระดบัตอ้งปฏิบตัิตนเป็นตวัอย่างที่ดี 

  นอกเหนือจากมาตรฐานการประพฤติปฏิบตัิที่ก าหนดไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจแลว้ ฝ่ายบริหารและพนกังานได้
ร่วมกันก าหนดวัฒนธรรมองคก์ร “บ้านปู ฮารท์” เพื่อเสริมสรา้งค่านิยมร่วมและวฒันธรรมองคก์รที่ดีร่วมกัน ส าหรบั
พนกังานทกุระดบัทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

 

หลักปฏิบัติที ่2  ก าหนดวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความย่ังยืน (Define 
Objectives that Promote Sustainable Value Creation) 

ก าหนดและติดตามแนวทางกลยุทธเ์พือ่การพัฒนาทีย่ั่งยืน 

 จากแนวทางและค าแนะน าที่ไดจ้ากคณะกรรมการบรษิัท ฝ่ายบรหิารไดจ้ดัท า และน าเสนอทิศทางการด าเนิน
ธุรกิจ แผนกลยทุธร์ะยะยาว แผนงานและงบประมาณ และอตัราก าลงัพลประจ าปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท ซึ่ง
คณะกรรมการบรษิัทจะแสดงความคดิเห็นและอภิปรายรว่มกบัฝ่ายบรหิารอยา่งเตม็ที่เพื่อใหเ้กดิความเห็นชอบรว่มกนั
ก่อนที่จะพิจารณาอนมุตั ิ

 ในปี 2563 คณะกรรมการบรษิัทและฝ่ายบรหิารไดห้ารือรว่มกนัเพื่อพิจารณาอนมุตัิทบทวนแผนกลยทุธแ์ละ
แนวทางธุรกิจส าหรบัปี 2564–2568  ในการประชมุคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 11 ในเดือนตลุาคม  และการประชมุ Board 
Retreat ในเดือนพฤศจิกายน เพื่อใหแ้ผนกลยทุธส์ามารถตอบสนองต่อสภาพแวดลอ้มทางธรุกิจที่เปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเรว็ โดยมกีารประเมินความเส่ียงและเตรียมความพรอ้มของบรษิัทฯ ในการด าเนินแนวทางธรุกิจภายใตส้ถานการณ์
ต่าง ๆ ที่จะเกดิขึน้ในอนาคต 

 บรษิัทฯ ใชแ้ผนการพฒันาที่ยั่งยนืในการก าหนดกลยทุธท์างธุรกจิในอีก 5 ปี ขา้งหนา้ โดยเนน้เรื่องการสรา้ง
ความสามารถในการแข่งขนั การเพิม่มลูค่าใหแ้ก่ผูม้ีส่วนไดเ้สีย และการปรบัตวัใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงของภาวะ
เศรษฐกิจและอตุสาหกรรมที่เปล่ียนแปลงไปเป็นกรอบในการท าแผนกลยทุธ ์ และเพื่อรองรบัแผนกลยทุธ ์ Greener & 
Smarter  บรษิัทฯ ไดต้ัง้เปา้หมายการมีสดัส่วนแหล่งที่มาของรายไดจ้ากธุรกิจถา่นหิน 40%  ธุรกิจไฟฟ้า 30% ธุรกิจก๊าซ
ธรรมชาติ 20% และพลงังานหมนุเวยีนและเทคโนโลยี 10% ภายในปี 2568 โดยการตดิตามผลการด าเนินงานตาม
แผนงานไดถ้กูบรรจเุป็นวาระประจ าในการประชมุคณะกรรมการบรษิัททกุเดอืน ทัง้นี ้ คณะกรรมการไดม้ีการติดตามดแูล
ฝ่ายบรหิารใหม้ีการน า   กลยทุธไ์ปปฏิบตัิ ในเดือนมีนาคม คณะกรรมการบรษิัทไดม้อบหมายใหฝ่้ายบรหิารทบทวนว่าได้
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ด าเนินงานตามแผนประจ าปีและแผนกลยทุธท์ี่วางไวห้รือไม่ โดยคณะกรรมการบรษิัทจะใหข้อ้แนะน า หรือขอ้คิดเห็นใน
กรณีที่ตอ้งมกีารปรบัปรุงหรือแกไ้ข 

 

หลักปฏิบัตทิี ่3 เสริมสร้างคณะกรรมการทีมี่ประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness) 

การถ่วงดุลของกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 

คณะกรรมการบรษิัทไดก้ าหนดใหม้ีจ านวนกรรมการท่ีเหมาะสมกบัขนาดของกิจการบรษิัทฯโดยปัจจบุนัมี
กรรมการจ านวน 13 คน ประกอบดว้ย กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิารจ านวน 1 คน กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิารจ านวน 7 คน และ
กรรมการอิสระจ านวน 5 คน ซึ่งคดิเป็นรอ้ยละ 38.46 ของกรรมการทัง้หมด 

ในปี 2563 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไดพ้ิจารณาทบทวนองคป์ระกอบของคณะกรรมการในดา้น
สดัส่วนของกรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิารและกรรมการอิสระแลว้มีความเห็นวา่สดัส่วนของกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิารมีความ
เหมาะสมแลว้ 
 

การรวมหรือแยกต าแหน่ง 

 คณะกรรมการบรษิัทก าหนดใหป้ระธานกรรมการเป็นบคุคลคนละคนกบัประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร โดยมีบทบาท 
อ านาจ และหนา้ที่ที่แบ่งแยกออกจากกนัอยา่งชดัเจน เพื่อสรา้งดลุยภาพระหว่างการบรหิารและการก ากบัดแูลกจิการท่ีดี  
 

การประชุมคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบรษิัทก าหนดใหม้กีารประชมุอย่างนอ้ยเดือนละ 1 ครัง้ ซึ่งก าหนดล่วงหนา้ไวท้ี่ทกุสปัดาหส์ดุทา้ย
ของเดือน ยกเวน้ในเดือนกมุภาพนัธแ์ละธันวาคม คณะกรรมการก าหนดใหม้ีการประชมุไวใ้นสปัดาหท์ี่สองของเดือน และ
มีการประชมุพิเศษเพิ่มตามความจ าเป็นในการประชมุ โดยจะก าหนดวาระการประชมุที่ชดัเจน มีเอกสารประกอบการ
ประชมุที่ครบถว้นและเพียงพอ และจดัส่งใหก้บัคณะกรรมการล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วนั เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิัทมีเวลา
ศกึษาขอ้มลูอยา่งเพียงพอก่อนเขา้รว่มประชมุ ซึ่งการจะเพิ่มวาระการประชมุภายหลงัการจดัสง่เอกสารจะท าไดเ้ฉพาะ
เรื่องที่มเีหตผุลและความจ าเป็นมากเท่านัน้ และตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากประธานกรรมการบรษิทั โดยการประชมุแต่ละ
ครัง้ใชเ้วลาประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที ซึ่งกรรมการทกุคนมโีอกาสอภิปรายและแสดงความเห็นอย่างเปิดเผย โดยมี
ประธานกรรมการบรษิัทเป็นผูป้ระมวลความเห็นและขอ้สรุปท่ีไดจ้ากที่ประชมุ ส าหรบักรณีที่ก าลงัพจิารณาเรื่องที่
กรรมการท่านใดเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียอย่างมีนยัส าคญั กรรมการท่านนัน้ตอ้งออกจากการประชมุระหว่างการพิจารณาเรื่อง
นัน้ๆ  
 ทัง้นีม้ีการจดัท าบนัทึกการประชมุเป็นลายลกัษณอ์กัษร และหลงัจากที่ผ่านการรบัรองจากที่ประชมุแลว้จะมีการ
ลงนามรบัรองความถกูตอ้งของเอกสารทกุฉบบัโดยประธานกรรมการบรษิัทและเลขานกุารคณะกรรมการบรษิัท โดย
บนัทึกการประชมุจะถกูจดัเก็บอยู่ในรูปแบบแฟ้มเอกสารที่เป็นตน้ฉบบั และส าเนา เพื่อความสะดวกส าหรบักรรมการและ
ผูท้ี่เก่ียวขอ้งในการตรวจสอบและอา้งองิได ้ นอกจากนีย้งัจดัเกบ็เอกสารที่ใชป้ระกอบวาระการประชมุ และบนัทึกการ
ประชมุ ในรูปแบบแฟม้อิเล็กทรอนิกส ์ ที่สามารถอา้งองิยอ้นหลงัไดอ้ย่างนอ้ย 5 ปี โดยมีระบบการจดัเก็บที่ปลอดภยัจาก
การเปล่ียนแปลงเนือ้หาขอ้มลู และความเส่ียงจากภยัพิบตัติ่าง ๆ 
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รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิัทเป็นผูร้บัผิดชอบในรายงานงบการเงินรวมของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย และสารสนเทศทางการ
เงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี รายงานงบการเงินดงักล่าวจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรองทั่วไปในประเทศไทย 
โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผูส้อบบญัชีจะรว่มกนั
พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของนโยบายบญัชีที่ถือปฏิบตัิอยูเ่ป็นประจ าในการจดัท ารายงานงบการเงิน โดย
คณะกรรมการบรษิัทเนน้ย า้ใหผู้จ้ดัท าใชด้ลุยพินิจอยา่งระมดัระวงัในการจดัท า รวมถงึเปิดเผยขอ้มลูส าคญัอยา่งเพียงพอ
ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
 คณะกรรมการบรษิัทไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูร้บัผิดชอบดแูลเก่ียวกบัคณุภาพของรายงาน
ทางการเงินและระบบควบคมุภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัเรื่องนีไ้ดป้รากฏในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบซึง่แสดงไวใ้นรายงานประจ าปีนีแ้ลว้ 
 คณะกรรมการบรษิัทมคีวามเห็นว่า รายงานงบการเงินของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เป็น
รายงานท่ีถกูตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ และเชื่อถือได ้
 
คณะกรรมการชุดย่อย 

 โครงสรา้งกรรมการบรษิัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ประกอบดว้ย คณะกรรมการและผูบ้รหิาร โดย
คณะกรรมการ ประกอบดว้ย กรรมการอิสระ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร และกรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร โดยมีกรรมการอิสระ
จ านวน 5 คน จากกรรมการทัง้คณะจ านวน 13 คน 
 ทัง้นีค้ณะกรรมการบรษิัทก าหนดใหม้ีคณะกรรมการย่อย 3 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการย่อยชดุเดิมมีวาระการด ารงต าแหน่ง
คราวละ 3 ปี นบัตัง้แตเ่ดือนเมษายน 2561  และจะสิน้สดุวาระการด ารงต าแหน่งในวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2564 
 

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย กรรมการอิสระ 3 คน มีหนา้ที่รบัผิดชอบการสอบทานรายงานทางการเงินของ

บรษิัทฯ สอบทานความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในและระบบการบรหิารความเส่ียง สอบทานการท าธุรกรรม
อนพุนัธท์างการเงิน รวมถึงการท าสญัญาคุม้ครองความเส่ียงราคาสินคา้ (Commodity Hedging) สอบทานการปฏิบตัิ
ตามขอ้ก าหนด  กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง   พจิารณาคดัเลือกและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ สอบ
ทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หม้คีวามถกูตอ้ง ครบถว้น และโปรง่ใส สอบ
ทานมาตรการการบรหิารความเส่ียงที่ส  าคญั และพิจารณาแผนงาน ผลการปฏิบตัิงาน งบประมาณ และอตัราก าลงัของ
ส านกังานตรวจสอบภายใน 

 ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุรวม 9 ครัง้ มีกรรมการเขา้ประชมุครบองคป์ระชมุทกุครัง้ และมี
การประชมุตามวาระการประชมุที่ก าหนดไวอ้ย่างชดัเจน 
 

(2) คณะกรรมการบรรษัทภบิาลและสรรหา  

 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประกอบดว้ย กรรมการ 4 คน ไดแ้ก่ กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิาร 3 คน 
และกรรมการอิสระ 1 คน ปฏิบตัิหนา้ที่หลกั 2 ดา้น คือ  
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 1. พิจารณาทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบตัิในเรื่องการก ากบัดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ พรอ้ม
ทัง้ติดตามการปฏิบตัิตามนโยบายและหลกัปฏิบตัิในกรอบของการมีจรยิธรรมนัน้ 

 2. สรรหาและคดัเลือกบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ติดตามแผนสืบ
ทอดต าแหน่งเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมส าหรบัการด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสงูตั้งแต่ระดบัผูอ้  านวยการสายขึน้ไป 
และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัท เพื่ออนมุตัิหรือเพื่อเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี  

นอกจากนีค้ณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหนา้ที่เสนอแนะวิธีการประเมินผลการท างานของคณะกรรมการต่อ
คณะกรรมการบริษัท พรอ้มทั้งร่วมประเมินผลและติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยในปี 2556 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไดเ้ริ่มใชแ้บบประเมินผลการปฏิบตัิงานคณะกรรมการชดุย่อยทัง้ 3 คณะ ในการ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ าปี 2555 เป็นตน้ไป และในปี 2557 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไดเ้ริ่มใชก้าร
ประเมินผลการปฏิบตัิงานคณะกรรมการรายบคุคลในการประเมินผลการปฏิบตัิงานในปี 2557 เป็นตน้ไป 

 ในปี 2563 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีการประชุมรวม 4 ครัง้ มีกรรมการเข้าประชุมครบองค์
ประชมุทกุครัง้ และมีการประชมุตามวาระการประชมุที่ก าหนดไวต้ามแผนงานอย่างชดัเจน  

 

(3) คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน ประกอบดว้ย กรรมการ 4 คน ไดแ้ก่ กรรมการอิสระ 3 คน  และ กรรมการท่ี
ไม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิาร 1 คน  มีหนา้ที่เสนอแนะความเห็นเก่ียวกบัการบรหิารผลตอบแทนต่างๆ ต่อคณะกรรมการบรษิัท  เพื่อ
อนมุตัิหรือเพื่อเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี 

 ในปี 2563 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนมีการประชมุ 8 ครัง้ โดยมีกรรมการทกุคนเขา้ประชมุครบทกุครัง้ 
 

 

คณะกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

(1) กรรมการอิสระ มีจ านวนรอ้ยละ 38 ของคณะกรรมการบรษิัท ประกอบดว้ย  
1. นายตีรณ  พงศม์ฆพฒัน ์  

2. นายสทุศัน ์ เศรษฐ์บญุสรา้ง    

3. นายพิชยั  ดษุฎีกลุชยั 

4.  นายธีรภทัร  สงวนกชกร 

5. นายพิรยิะ  เขม็พล 

กรรมการอิสระเป็นกลไกส าคัญในการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น จึงควรมี
จ านวนกรรมการอิสระเพียงพอท่ีจะถ่วงดลุอ านาจการตดัสินใจของกรรมการทัง้คณะ สามารถแสดงความเห็นที่เป็นอิสระ 
และไม่อยู่ภายใตอ้ิทธิพลของบคุคลหรือกลุ่มบคุคลใด 

บริษัท บา้นปู จ ากัด (มหาชน) ไดก้ าหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ เข้มงวดกว่าข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในเรื่องสดัส่วนการถือหุน้ โดยบริษัทฯ ก าหนดให้ 
“กรรมการอิสระ” มีคณุสมบตัิ ดงันี ้
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1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.5 (ตามกฎหมายก าหนดรอ้ยละ 1) ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของผูข้อ
อนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูข้ออนุญาต ทัง้นี ้
ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ดว้ย  

2. กรรมการอิสระมีวาระการด ารงต าแหน่ง 9 ปี หรือ ไม่เกิน 3 คราวต่อเนื่อง 

3. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูม้ี
อ  านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรือของผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูข้ออนญุาต เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ย
กว่า 2 ปี ก่อนวนัที่ยื่นค าขออนญุาตต่อส านกังาน ทัง้นีล้กัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการ
อิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือที่ปรกึษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของผู้
ขออนญุาต 

4.  ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น บิดา
มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคมุ      
หรือบคุคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูข้ออนญุาตหรือบรษิัทย่อย 

ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบัผูข้ออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระ
ของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับ
ผูข้ออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตต่อส านกังาน 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสังหาริมทรพัย์ รายการเก่ียวกับสินทรพัยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรบัความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรบัหรือใหกู้ย้ืม ค า้ประกัน การใหสิ้นทรพัยเ์ป็นหลักประกันหนีสิ้น รวมถึง
พฤติการณอ์ื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลใหผู้ข้ออนุญาตหรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 
ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของผูข้ออนญุาตหรือตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใด
จะต ่ากว่า ทัง้นีก้ารค านวณภาระหนีด้งักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณมลูค่าของรายการที่เก่ียวโยงกนั
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยอนโุลม แต่
ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ใหน้บัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่างหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทาง
ธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของผูข้ออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู้
มีอ  านาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ  านาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของส านัก
งานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของผูข้ออนุญาต บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู้
มีอ  านาจควบคมุของผูข้ออนุญาตสงักัดอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 
ปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตต่อส านกังาน 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรกึษากฎหมายหรือที่ปรกึษา
ทางการเงิน ซึ่งไดร้บัค่าบรกิารเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากผูข้ออนญุาต บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูข้ออนญุาต และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือ
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หุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า
สองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตต่อส านกังาน 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของผูข้ออนญุาต ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู้
ถือหุน้ซึ่งเป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของผูข้ออนญุาต หรือบรษิัท
ย่อย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนรว่มบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่
ปรกึษาที่รบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท
อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผูข้ออนุญาตหรือ
บรษิัทย่อย 

9.  ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของผูข้ออนญุาต 

  

 ภายหลงัไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอิสระที่มีลกัษณะเป็นไปตามขอ้ (1) ถึง (9) แลว้ กรรมการอิสระอาจ
ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของผูข้ออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม 
บรษิัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูข้ออนญุาต โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององค์
คณะ (Collective Decision) ได ้

 ในกรณีที่บุคคลที่ผูข้ออนุญาตแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์าง
ธุรกิจหรือการใหบ้ริการทางวิชาชีพเกินมลูค่าที่ก าหนดตามขอ้ (4) หรือ ขอ้ (6) ใหผู้ข้ออนุญาตไดร้บัการผ่อนผนัขอ้หา้ม
การมีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจหรือการใหบ้ริการทางวิชาชีพเกินมลูค่าดงักล่าว ก็ต่อเมื่อผูข้ออนุญาตไดจ้ดัใหม้ี
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าไดพ้ิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แลว้ว่า การแต่งตัง้บุคคลดังกล่าวไม่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบตัิหนา้ที่และการใหค้วามเห็นที่เป็นอิสระ และจดัใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูต่อไปนีใ้นหนงัสือนดัประชมุ
ผูถื้อหุน้ในวาระพิจารณาแต่งตัง้กรรมการอิสระดว้ย 

ก. ลกัษณะความสมัพนัธท์างธุรกิจหรือการใหบ้ริการทางวิชาชีพ ที่ท  าใหบุ้คคลดงักล่าวมีคุณสมบตัิไม่
เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนด 

ข. เหตผุลและความจ าเป็นท่ียงัคงหรือแต่งตัง้ใหบ้คุคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 
ค. ความเห็นของคณะกรรมการของผูข้ออนญุาตในการเสนอใหม้ีการแตง่ตัง้บคุคลดงักล่าวเป็นกรรมการ

อิสระ 

 เพื่อประโยชน์ตามข้อ (5) และ ข้อ (6) ค าว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลที่ไดร้ับมอบหมายจากส านัก
งานสอบบญัชี หรือผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ ใหเ้ป็นผูล้งลายมือชื่อในรายงานการสอบบญัชี หรือรายงานการใหบ้รกิารทาง
วิชาชีพ (แลว้แต่กรณี) ในนามของนิติบคุคลนัน้ 
 

หลักเกณฑใ์นการให้กรรมการด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น 

 เพื่อใหม้ั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบตัิหนา้ที่ในบรษิัทฯ ไดอ้ย่างเพียงพอ บรษิัทฯ จึงก าหนดใหก้าร
ด ารงต าแหน่งของกรรมการในบรษิัทจดทะเบียนไมเ่กิน 5 บรษิัท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคณุสมบตัิทั่วไปของกรรมการ (แนว
ปฏิบตัิ บรษิัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) วา่ดว้ยคณะกรรมการบรษิัท ขอ้ 5.1 วรรค 5 คณุสมบตัิทั่วไปของกรรมการ เริ่มใช ้19 
ธันวาคม 2557 เป็นตน้ไป) 
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การประชุมคณะกรรมการบริษัท และการออกเสียง 

 บริษัทฯ ก าหนดเรื่องการประชมุคณะกรรมการและการออกเสียงไวด้งันี ้“กรรมการบริษัทมาประชมุไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึง
ของจ านวนกรรมการบริษัททั้งหมดจึงจะนับเป็นองคป์ระชุม โดยในการลงมติแต่ละวาระตอ้งมีกรรมการบริษัทในที่
ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบริษัททั้งหมด” (แนวปฏิบัติ บริษัท บา้นปู จ ากัด (มหาชน) ว่าดว้ย
คณะกรรมการบรษิัท ขอ้ 8.5 เริ่มใช ้19 ธันวาคม 2557 เป็นตน้ไป) 
 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

 บริษัทฯ ก าหนดใหม้ีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการ
รายบุคคล โดยมีรายละเอียดหลกัเกณฑ ์ขัน้ตอน และผลการประเมินในภาพรวมเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี และใน
รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัทมีนโยบายจัดให้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตนเองอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เป็นประจ าทุกปีเพื่อช่วยให้คณะกรรมการไดม้ีการพิจารณาทบทวนผลงาน 
ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพิ่มประสิทธิผลการท างานของคณะกรรมการตามหลกัการก ากบั
ดูแลกิจการที่ดี โดยเลขานุการคณะบรรษัทภิบาลและสรรหาจะน าส่งแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ 
ส่งใหค้ณะกรรมการทุกคนประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ าปีทัง้แบบคณะและรายบุคคล ซึ่งภายหลงัที่กรรมการแต่ละ
คนประเมินเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้ จะน าส่งแบบประเมินกลบัมายงัเลขานกุารบรษิัท เพื่อรวบรวมผลคะแนนการประเมินของ
กรรมการแต่ละคน และสรุปผลวิเคราะหก์ารประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี และรายงานให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคท์ี่กล่าวขา้งตน้ ส าหรบัผลการประเมินในภาพรวมมีรายละเอียด
ดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นผูท้  าหนา้ที่สรรหากรรมการทดแทนกรรมการท่ีครบวาระหรือทดแทนต าแหน่ง
ที่ว่างลงดว้ยเหตอุื่น โดยมีขัน้ตอนการด าเนินการดงันี ้
 

1. ทบทวนโครงสรา้งและองคป์ระกอบท่ีเหมาะสมของคณะกรรมการบรษิัททัง้คณะ เพื่อเสรมิสรา้งความเขม้แข็งใน
ภาพรวมใหก้บัคณะกรรมการบรษิัท  

2.  ทบทวนคณุสมบตัิทั่วไป คณุสมบตัิเฉพาะ คณุสมบตัิของกรรมการอิสระ และก าหนดเพิ่มเติมหลกัเกณฑใ์นการสรรหา
และคดัเลือก เพื่อใหต้รงกบักลยทุธก์ารด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ และใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย โดยเมื่อผ่านการพิจารณาสรรหาแลว้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาจะเสนอต่อ

การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ คะแนนเฉลี่ย จัดอยู่ในเกณฑ ์
คณะกรรมการทัง้คณะ 4.74 ดีเยี่ยม 
กรรมการรายบคุคล 4.56 ดีเยี่ยม 
คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการตรวจสอบ                      4.45 ดีมาก 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 4.95 ดีเยี่ยม 
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  4.61 ดีเยี่ยม 
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คณะกรรมการบรษิัท เพื่อใหค้วามเห็นชอบ และเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ เพื่อลงมติแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิัท
ต่อไป  

 

 ในการสรรหากรรมการทดแทดกรรมการท่ีครบวาระหรือทดแทนต าแหน่งที่ว่างลง เป็นหนา้ที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิ
บาลและสรรหา โดยไดม้ีการพิจารณารายชื่อจากฐานขอ้มลูกรรมการ (Director Pool) รวมทัง้ใหค้ณะกรรมการบรษิัททกุคน
เสนอชื่อผูท้ี่เหมาะสม  โดยคณะกรรมการไดก้ าหนดและเปิดเผยถงึนโยบายความหลากหลายในโครงสรา้งของกรรมการ 
(Board Diversity) และลงประกาศทางเว็บไซตข์องบรษิัทฯ เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายย่อยเสนอชื่อผูท้ี่เหมาะสมภายในเวลา
และเงื่อนไขที่ก าหนด โดยรายชื่อที่ไดร้บัการเสนอจากคณะกรรมการและผูถื้อหุน้รายย่อยทัง้หมดจะเขา้สู่กระบวนการสรรหา
โดยมีการพิจารณาทัง้ดา้นความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ ์ คณุสมบตัิทั่วไป คณุสมบตัเิฉพาะ(Board Skill Mix)  ที่เป็น
ประโยชนต์่อโครงสรา้งของคณะกรรมการบรษิัท และการท างานรว่มกนัของคณะกรรมการบรษิัท ซึ่งรายชื่อผูท้ี่ไดร้บัการเสนอ
ชื่อทัง้หมดจะมากกวา่ 2 เทา่ ของต าแหน่งกรรมการท่ีว่างลง และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิัท โดยที่ประชมุผูถื้อ
หุน้จะเป็นผูเ้ห็นชอบการแต่งตัง้กรรมการดว้ยคะแนนเสียงไม่ต  ่ากว่ากึง่หน่ึงของจ านวนเสียงผูถื้อหุน้ทัง้หมดที่มาประชมุและมี
สิทธิออกเสียงโดยมีการลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
  
 ส าหรบัการสรรหาคดัเลือกบคุคลเขา้ด ารงต าแหน่งผูบ้รหิาร คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไดต้ิดตามความ
คืบหนา้แผนสืบทอดต าแหน่งที่ครอบคลมุต าแหน่งประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ประธานเจา้หนา้ที่ปฏิบตัิการ และผูบ้รหิารระดบัสงู
เป็นประจ าทกุครึง่ปี เพื่อใหม้ั่นใจว่าบรษิัทฯ มีแผนงานและเตรยีมความพรอ้มใหผู้บ้รหิารที่มีความรู ้และความสามารถ สามารถ
สืบทอดต าแหน่งที่ส  าคญัต่อไปในอนาคต 

 

 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษัทร่วม 
บรษิัทฯ บรหิารจดัการบรษิัทยอ่ย รวมถึงก าหนดแนวทางการด าเนินธุรกิจ เพื่อใหก้ารบรหิารงานเป็นไปอยา่งมี

ศกัยภาพ มีประสิทธิภาพในดา้นต่าง ๆ ดงันี ้ 
 

นโยบายการลงทนุของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย 
1. ฝ่ายบริหารต้องศึกษาและประเมินผลการศึกษาการลงทุนเบื ้องต้นโดยคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน  

(Investment Committee) เพื่อน าเสนอผลการประเมิน พรอ้มทั้งสรุปสภาวะการลงทุนแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อ

พิจารณาอนมุตัิโครงการ ซึ่งจะต่อเนื่องถึงการพฒันาโครงการ การขยายการลงทนุ การอนมุตัิงบลงทนุ และนโยบายที่

ส าคญัของบรษิัทย่อย ทัง้นีห้ากตอ้งมีการจดัตัง้บรษิัทย่อยหรือยกเลิกบรษิัทย่อย เพื่อใหก้ารบรหิารจดัการของบรษิัทฯ 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบรษิัทจะเป็นผูม้ีอ  านาจอนมุตัิดงักล่าว 

2.  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตัิรายการลงทุนที่มีลกัษณะเขา้ข่ายตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด เช่น รายการท่ีเก่ียวโยงกนั และรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์

3. คณะกรรมการบริษัทมีกลไกก ากับดูแลบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท  โดย

คณะกรรมการมีหนา้ที่ในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อควบคุม

การบริหารใหเ้ป็นไปตามนโยบายของบริษัท และการท ารายการต่างๆ ใหถู้กตอ้งตามกฎหมายและหลกัเกณฑข์อง

กฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละประกาศของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
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4. บริษัทย่อยตอ้งรายงานผลการประกอบการและการด าเนินงานทางธุรกิจที่ส  าคญั พรอ้มทัง้วิเคราะหค์วามอ่อนไหว
ทางธุรกิจ และประเมินผลโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย รวมถึงแสดงความคิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะแนวทางการ
บริหารกิจการของแต่ละบริษัทย่อย เพื่อใชป้ระกอบการพิจารณาก าหนดนโยบายหรือปรบัปรุงส่งเสริมใหธุ้รกิจของ
บรษิัทในเครือมีการพฒันาและเจรญิเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
 

นโยบายการควบคมุภายใน และนโยบายการบรหิารงานส่วนกลาง 

  คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อท าหนา้ที่อย่างอิสระและรายงานผลการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบรษิัททราบความคืบหนา้เป็นรายไตรมาส
ส าหรบัการบรหิารงานในบรษิัทย่อย บรษิัทฯ ไดบ้รหิารตามสดัส่วนการลงทนุ โดยคณะกรรมการบรษิัทมีหนา้ที่แต่งตัง้ผูบ้รหิาร
เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่กรรมการในบริษัทย่อย เพื่อให้มีทิศทางที่สอดคลอ้งและเชื่อมโยงในดา้นนโยบายและกลยุทธ์ โดย
พิจารณาจากความรู ้ความสามารถของผูบ้ริหารที่เก่ียวขอ้งกับบริษัทนัน้ ๆ สถานที่ปฏิบตัิงาน (กรณีที่เป็นกรรมการในบรษิัท
ต่างประเทศ) รวมถึงสขุภาพและความพรอ้มของผูบ้รหิาร ซึ่งจะทบทวนรายชื่อกรรมการในบรษิัทย่อยอย่างนอ้ยปีละครัง้ 

 

นโยบายดา้นงบประมาณ 
  การจดัท างบประมาณลงทุนและด าเนินการตอ้งเป็นไปตามระเบียบงบประมาณของแต่ละบรษิัทย่อยที่สอดคลอ้งกบั
ระเบียบงบประมาณของบริษัทฯ และการจดัท าและทบทวนงบประมาณฯ ตอ้งด าเนินการตามกรอบเวลาและจดัส่งขอ้มลูให้
สอดคลอ้งกับการด าเนินการของบริษัทฯ โดยการลงทุนในโครงการที่มีมลูค่าสูงกว่า 1,500 ลา้นบาท และการใชเ้งินลงทุนเกิน
งบลงทนุโครงการท่ีไดร้บัอนมุตัิไวร้วมรอ้ยละ 15 ตอ้งขออนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัท 
 

การต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั 
บรษิัทฯ ด ารงแนวทางการบรหิารงานบนหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี โดยเนน้เรื่องความโปรง่ใส ความซื่อสตัย ์ มจีรยิธรรม 

และมีประสิทธิภาพในการท างานควบคูก่บัความรบัผิดชอบต่อสงัคมสิ่งแวดลอ้ม และผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้ง โดยก าหนดใหม้ีส่วน
งานในโครงสรา้งองคก์รที่มีหนา้ที่ชดัเจน เพื่อก าหนดหรือก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานท่ีท าใหก้ารด าเนนิธุรกิจถกูตอ้งตามกฎหมาย
และเป็นไปตามแนวทางธรรมาภิบาลดงักล่าว 
 บรษิัทฯ จดัตัง้หน่วยงานก ากบัการปฏิบตัิงานตามกฎหมาย (Corporate Compliance) เพื่อบรหิารความเส่ียงที่อาจ
เกิดจากการด าเนินงานท่ีไมถ่กูตอ้งตามกฎระเบียบและก ากบัดแูลใหท้กุสายงานในกลุ่มบรษิัทบา้นปฯู ปฏิบตัิใหถ้กูตอ้งตาม
กฎหมายที่เชื่อมโยงกบัพืน้ฐานการงานโดยละเอียด (Activity Base) ของหน่วยงานนัน้ๆ โดยก าหนดเป็นรายการเพื่อประเมิน
ตนเอง (Regulatory Compliance Checklist) โดยหน่วยงานก ากบัการปฏิบตัิงานตามกฎหมาย ท าหนา้ที่เป็นผูก้  ากบัดแูล และ
ท ารายงานทกุครึง่ปี นอกจากนีแ้ต่ละสายงานตอ้งทบทวนกฎระเบียบต่างๆ ใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ 

หน่วยงานบรหิารความเส่ียงกิจการ (Risk Management) ท าหนา้ที่ประเมินความเส่ียงในดา้นธุรกจิ แผนกลยทุธ ์และ
แผนงานประจ าปีอยา่งต่อเนื่อง มีจดัเตรียมแนวทางป้องกนัหรือแกไ้ข โดยติดตามทบทวนความเส่ียงดงักล่าวไตรมาสละ 1 ครัง้ 
และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัทอย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ 
  บริษัทฯ ประกาศเจตนารมณเ์ขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต(Thai Private 
Sector Collective Action Against Corruption: CAC) ตั้งแต่ปี 2553 และได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วม
ปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทจุรติ ตัง้แต่ปี  2558 และไดร้บัการต่ออายกุารรบัรองเป็นวาระท่ี 2 ในปี 2561 
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 ในปี 2563 บรษิัทไดม้กีารจดัประเมินความเส่ียงดา้นคอรร์ปัชนัและรายงานต่อคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงและ
ไดม้ีการส่ือสารและใหค้วามรูพ้นกังานเก่ียวกบันโยบายและแนวปฏิบตัิในการต่อตา้นคอรร์ปัชนัรวมทัง้นโยบายที่เก่ียวขอ้งอยา่ง
ต่อเนื่อง เช่น นโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจรยิธรรมทางธุรกจิ แนวปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชนั เรื่อง การให้-รบั
ของขวญั การเลีย้ง หรือประโยชนอ์ื่นใด โดยพนกังานทกุระดบัสามารถเขา้ถึงนโยบายตา่งๆ ผ่านทาง internal e-mail 
communication, รายการข่าวเรือ่งเล่าเชา้วนัศกุร ์ชว่ง Anti – Corruption News และ เว็ปไซตภ์ายในของบรษิัท นอกจากนีใ้นปี
ที่ผ่านมา บรษิัทฯ ไดอ้อกจดหมายขอความรว่มมืองดใหข้องขวญัแก่คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานบรษิัท  

 
การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร  

เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 89/1/4 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัย ์ (ฉบบั 4) พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ.2/2552 เรื่องการรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ ผูบ้รหิาร และบคุคลที่เก่ียวขอ้ง ซึง่คณะกรรมการ
บรษิัทจะรายงานการถือครองหลกัทรพัย ์บรษิัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) ของตนเอง คู่สมรส และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะต่อที่
ประชมุคณะกรรมการบรษิัทในการประชมุครัง้ถดัไปหลงัจากกรรมการบรษิัทท่านนัน้ไดร้บัการเลือกตัง้ใหเ้ป็นกรรมการบรษิัท 
หลงัจากนัน้หากกรรมการบรษิัท คู่สมรส และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะท าธุรกรรมการซือ้ขายหลกัทรพัยข์อง บรษิัท บา้นป ู
จ ากดั (มหาชน) กรรมการท่านนัน้ก็จะรายงานการซือ้ขายหลกัทรพัยน์ัน้ต่อที่ประชมุกรรมการบรษิทัครัง้ถดัไปทกุครัง้  

 
หลักปฏิบัติที ่4  สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People   

Management) 

นโยบายด้านแผนสืบทอดต าแหน่ง  

 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีแผนสืบทอดต าแหน่งที่ครอบคลุมต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร
ระดบัสงู เพื่อใหม้ั่นใจว่าบรษิัทฯ มีผูบ้รหิารที่มีความรู ้ความสามารถ สามารถสืบทอดต าแหน่งที่ส  าคญัต่อไปในอนาคต รวมทัง้
การเชิญประธานเจา้หนา้ที่บริหารมารายงานแผนสืบทอดต าแหน่งใหแ้ก่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาปีละ 2 ครัง้ 
และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัท 

 

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และการเสริมความรูและมุมมองในธุรกิจให้กับกรรมการ  

 คณะกรรมการบริษัทก าหนดใหม้ีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อใหก้รรมการใหม่รบัทราบความคาดหวังที่
บริษัทฯ มีต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฎิบัติในการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ 
ตลอดจนสรา้งความรู ้ความเขา้ใจในธุรกิจและการด าเนินงานดา้นต่างๆ ของบรษิัทฯ เพื่อเตรียมความพรอ้มในการปฎิบตัิหนา้ที่
ของกรรมการ ขณะเดียวกนัก็มีนโยบายที่จะเสริมสรา้งความรูแ้ละมมุมองใหม่ๆ ใหก้ับกรรมการทุกคน ทัง้ในแง่การก ากับดแูล
กิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจเทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ๆ ฯลฯ เพื่อช่วยสนบัสนุนการปฎิบตัิหนา้ที่อย่างมีประสิทธิภาพ
ของกรรมการ   

 
หลักปฏิบัตทิี ่5  ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and 

Responsible Business) 

บรษิัทฯ มุ่งเนน้การสรา้งสมดลุแห่งความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ โดยใหค้วามส าคญักบัการด าเนินงานตามหลกั 

 ธรรมาภิบาลควบคู่ไปกบัการบรหิารจดัการความเส่ียงและโอกาส พรอ้มทัง้ไดน้ าหลกัการในระดบัสากลมาปรบัใชใ้นการ
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ก าหนดกลยทุธด์า้นการพฒันาที่ยั่งยืนครอบคลมุทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อยกระดบัความสามารถในการ

แข่งขนัของบรษิัทฯ และสรา้งคณุค่าใหก้บัผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุภาคสว่น ผ่านระบบการบรหิารจดัการ 2 ระดบั ไดแ้ก ่  

• การผนวกความย่ังยืนเข้ากบักลยุทธข์องบริษัทฯ (Strategic Integration) โดยคณะกรรมการบรษิัทจะเป็นผู้

พิจารณาประเด็นความเส่ียงดา้นความยั่งยืน และแนะน าแนวทางการด าเนินงานท่ีเหมาะสมแก่ประธานเจา้หนา้ที่

บรหิารเพื่อด าเนินการ 

• การผนวกความย่ังยืนเข้ากบัการด าเนินงานของบริษัทฯ (Operational Integration) ภายใตก้ารก ากบัดแูลของ

คณะกรรมการการพฒันาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Committee) เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน

ดา้นความยั่งยืน รวมถึงการก าหนดและทบทวนนโยบายต่าง ๆ ที่ส่งเสรมิการพฒันาที่ยั่งยืน 

บรษิัทฯ ไดก้ าหนดตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานดา้นความยั่งยืน รวมถึงเป้าหมายการปฏิบตัิงานระยะสัน้และระยะยาว

เป็นประจ าทกุปี ครอบคลมุตัง้แตผู่บ้รหิารจนถึงพนกังานระดบัปฏิบตัิการ อีกทัง้ผนวกความยั่งยืนเขา้กบัวฒันธรรมองคก์ร และ

ปลกูฝังวฒันธรรมองคก์รในทกุประเทศที่บรษิัทฯ เขา้ไปด าเนนิธุรกิจ โดยเปิดเผยกระบวนการบรหิารจดัการและผลการ

ด าเนินงานแก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียผา่นทางช่องทางที่เหมาะสมอย่างสม ่าเสมอ 

บรษิัทฯ ยงัไดป้ระกาศนโยบายดา้นนวตักรรม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวิสยัทศันข์องบรษิัทฯ ที่มุง่เนน้การพัฒนานวตักรรม

ในการขบัเคลื่อนธุรกจิทัง้หมดของกลุ่มบรษิัทบา้นปฯู และเป็นส่วนส าคญัในการสนบัสนนุการเติบโตของกลุ่มธุรกจิ โดยบรษิัทฯ 

ด าเนินการดงัต่อไปนี ้

• จดัตัง้โครงสรา้งพืน้ฐานท่ีเปิดโอกาสและสนบัสนนุใหท้กุคนในองคก์รเสนอแนวทางในการปรบัปรุงกระบวนการ

และเทคโนโลยีขององคก์ร  

• ส่งเสรมิกิจกรรมดา้นนวตักรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบรษิัทฯ อย่างต่อเนื่อง  

• ฝึกฝนวฒันธรรมนวตักรรมในบรษิัทฯ โดยสรา้งแรงจงูใจ และสภาพแวดลอ้มที่สนบัสนนุกระบวนการสรา้งสรรค์

และนวตักรรม  

• สรา้งหลกัสตูรการฝึกอบรมหรือโครงการท่ีเฉพาะเจาะจง เพื่อพฒันาทกัษะเก่ียวกบัความคิดสรา้งสรรค ์ โดยให้

นวตักรรมเป็นส่วนหนึ่งของหวัขอ้การฝึกอบรมที่เก่ียวขอ้ง  

•  จดัโครงสรา้งและส่งเสรมิใหเ้กดิการสรา้งสรรคน์วตักรรม รวมถงึการคาดการณแ์นวโนม้ในอนาคต และการ

พฒันาผลิตภณัฑ ์ บรกิาร กระบวนการ หรือเครื่องมือที่จะท าใหธุ้รกจิสามารถตอบสนองความตอ้งการใน

อนาคตไดอ้ย่างรวดเรว็และประสิทธิภาพ 
 
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บรษิัทฯ มุ่งมั่นท่ีจะสรา้งความเป็นธรรมแก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย โดยก าหนดเป็นนโยบายต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียไวใ้น

นโยบายบรรษัทภิบาล และคู่มือจรยิธรรมธุรกจิ เพื่อเป็นแนวปฏิบตัิส าหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน บนพืน้ฐานของ

ความเป็นธรรมและความสมดลุในการประสานประโยชนร์ว่มกันเป็นหลกั โดยมีหลกัปฏิบตัิที่ส  าคญั ไดแ้ก่ ความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน ์ ความรบัผิดชอบตอ่ผูถื้อหุน้ และนโยบายและการปฏิบตัิต่อพนกังาน ลกูคา้ คู่คา้ เจา้หนี ้ คู่แขง่ทางการคา้ และ

สงัคมส่วนรวม โดยก าหนดใหเ้ป็นหนา้ที่และความรบัผิดชอบของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนท่ีตอ้งรบัทราบ ท า
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ความเขา้ใจ และปฏิบตัิตามแนวทางที่ก าหนดไวอ้ยา่งเครง่ครดั ทัง้นีเ้พื่อใหม้ั่นใจวา่ผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่มไดร้บัการคุม้ครอง

สิทธิและไดร้บัการปฏิบตัิดว้ยดี  

 บรษิัทฯ จดัใหม้ชี่องทางการรบัขอ้รอ้งเรียนดา้นบรรษัทภิบาลและจรยิธรรมธุรกจิ ซึง่ครอบคลุมผูม้ส่ีวนไดเ้สียทกุกลุ่ม

ผ่านระบบรบัขอ้รอ้งเรียนบนเว็บไซตข์องบรษิัทฯ ในหวัขอ้บรรษัทภิบาล (Corporate Governance) เรื่องการรบัขอ้รอ้งเรยีน โดย

ขอ้มลูจะถกูสง่มายงัประธานกรรมการคณะบรรษัทภิบาลและสรรหาที่อีเมล GNCchairman@banpu.co.th และ/หรือ 

เลขานกุารคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ที่อีเมล GNCSecretariat@banpu.co.th  ซึ่งมีการติดตามขอ้มลูอย่าง

สม ่าเสมอ โดยรายงานต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นรายไตรมาส และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัทเป็นราย

ปี บรษิัทฯ ไดป้ระกาศใชน้โยบายการรบัขอ้รอ้งเรียนและการใหค้วามคุม้ครองผูร้อ้งเรยีน (Whistleblower Policy) เพื่อใหค้วาม

คุม้ครองแก่ผูท้ี่รอ้งเรยีนและสนบัสนนุใหเ้กิดวฒันธรรมองคก์รที่มคีวามโปรง่ใส ตัง้แต่ปี 2558 โดยมีขัน้ตอนในการสอบสวนดงันี ้  

1. ในกรณีที่มีหลกัฐานสนบัสนนุเพยีงพอตามขอ้กล่าวหา/ขอ้รอ้งเรียน การสอบสวนเต็มรูปแบบจะเริ่มด าเนินการโดยมี

วตัถปุระสงคเ์พื่อใหท้ราบแน่ชดัวา่การกระท าตามที่รอ้งเรียนไดเ้กดิขึน้จรงิหรือไม่ รูปแบบการสอบสวนจะแตกต่างกนั

ไปตามสภาพการณ ์ การสอบสวนจะด าเนินการภายใตเ้งื่อนไขการรกัษาขอ้มลูเป็นความลบั พนกังานท่ีแจง้ขอ้

รอ้งเรียนอาจไดร้บัการติดต่อเพื่อขอขอ้มลูเพิ่มเติม 

2. คณะผูส้อบสวนจะแจง้ใหผู้ร้อ้งทกุขท์ราบถงึผลการสอบสวนและผลสรุปผ่านช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสม 

3. ผูบ้รหิารระดบัอาวโุสของบรษิัทจะพิจารณาวา่ควรด าเนินการอย่างไรในกรณีที่มีการพิสจูนว์า่มกีารกระท าตามที่

รอ้งเรียนเกิดขึน้จรงิ เช่น จะด าเนนิการทางวินยั หรือด าเนินการตามขั้นตอนท่ีเหมาะสมอื่นๆ 

4. บรษิัทฯ ยืนยนัว่าพนกังานผูร้อ้งเรียนโดยสจุรติจะไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรายงานการกระท าที่ฝ่าฝืนกฎหมาย 

กฎระเบียบ และจรยิธรรมธุรกิจของบรษิัทหรือขอ้สงสยัว่าจะเป็นการกระท าฝ่าฝืนดงักลา่ว 

นอกจากนีบ้รษิัทฯ ไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบตัิงดรบัของขวญัหรือประโยชนอ์ื่นใดกบัผูม้ีส่วนไดเ้สีย และไดแ้จง้ใหผู้ม้ีส่วนได้

เสียทกุฝ่ายรบัทราบผ่านเว็บไซตข์องบรษิัทฯ รวมถึงจดัใหม้ีการบนัทึกรายงานการรบัของขวญัในระบบ ซึ่งถือเป็นหนา้ที่ของ

คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และบรษิัทย่อย ท่ีตอ้งท าความเขา้ใจและปฏิบตัิตาม ทัง้นีเ้พื่อใหส้อดคลอ้งกบัการประกาศใช้

นโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชนั นอกจากนีบ้รษิัทฯ ยงัก าหนดเรื่องการใหแ้ละรบัสินบน รวมถงึการใหข้องขวญัและการเลีย้งรบัรอง

ทางธุรกจิไวใ้นคู่มือจรยิธรรมธุรกจิ โดยมีรายละเอียดตามหวัขอ้ที่ปรากฏในคูม่ือจรยิธรรมธุรกิจ ดงันี ้

ข้อ 3.4  การให้และรับสินบน  
(1) หา้มมใิหผู้บ้รหิารและพนกังานเรยีกหรือรบัผลประโยชนใ์ดๆ จากคู่คา้ ผูร้บัเหมา ผูจ้ดัส่งสินคา้ ที่ปรกึษา 

และผูท้ี่บรษิัทฯ ท าธุรกิจดว้ย  
(2) หา้มมใิหผู้บ้รหิารและพนกังานเสนอผลประโยชนใ์ดๆ ต่อเจา้หนา้ที่ของรฐั ลกูคา้ สหภาพแรงงาน หรือ

บคุคลภายนอกอื่นใดเพื่อจงูใจใหป้ฏิบตัิในทางที่มิชอบ  
 

ข้อ 3.5  ของขวัญและการเลีย้งรับรองทางธุรกิจ  
(1) ผูบ้รหิารและพนกังานควรหลีกเล่ียงการใหห้รือรบัของขวญัหรือของก านลัใดๆ จากคู่คา้ หรือผูท้ี่บรษิัทฯ ท า

ธุรกิจดว้ย เวน้แตช่่วงเทศกาลในมลูค่าที่เหมาะสม และไมเ่ก่ียวขอ้งกบัการผกูมดัทางธุรกิจ 
(2) ผูบ้รหิารและพนกังานควรหลีกเล่ียงการใหห้รือรบัการเลีย้งรบัรองในลกัษณะที่เกินกวา่ปกติจากบคุคลท่ี

บรษิัทฯ ท าธุรกิจดว้ย 
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พนักงาน 

บรษิัทฯ ตระหนกัวา่พนกังานเป็นปัจจยัแหง่ความส าเรจ็ที่มีคณุค่ายิ่ง จึงก าหนดนโยบายและการปฏิบตัิต่อพนกังานไว้
ในคู่มือจรยิธรรมธุรกจิ เพื่อการปฏิบตัิที่เป็นธรรมแก่พนกังานทกุชนชาติและภาษา ทัง้ในดา้นโอกาส ผลตอบแทน การ
แต่งตัง้ โยกยา้ย การพฒันาศกัยภาพ และการดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการท างานใหม้ีความปลอดภยัต่อชวีิตและ
ทรพัยสิ์นของพนกังานอยูเ่สมอ บรษิัทฯ ด าเนินตามมาตรการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และส่ิงแวดลอ้มอย่าง
เพียงพอและเหมาะสม เพื่อป้องกนัการสญูเสียชวีิตจากอบุตัิเหต ุ ป้องกนัการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยอนัเนื่องจากการ
ท างาน  

บรษิัทฯ ประกาศปรชัญาการบรหิารทรพัยากรบคุคล (HR Philosophy) ในการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบคุคลของ
บรษิัทฯ โดยยึดหลกัส าคญั 3 ประการ คือ 
  1. หลกัความยตุธิรรมและเทา่เทยีม (Equitability)  
  2. หลกัผลงาน (Performance Based)  
  3. หลกัความสามารถ (Competency Based)  

  

ดว้ยเหตนุีบ้รษิัทฯ จึงถือเป็นหนา้ที่ในการพฒันาพนกังานใหม้ีความพรอ้ม และสามารถปรบัตวัตอ่การเปล่ียนแปลง
ของธุรกิจและเศรษฐกจิโลก (Adaptability) ดว้ยความยืดหยุ่นและคล่องตวั (Flexibility) พรอ้มปฏิบตัิงานในทกุพืน้ท่ีและ
สถานการณ ์(Mobility) กลา้แสดงความคิดเห็นที่ถกูตอ้งและสรา้งสรรค ์(Positive Creativity) รวมถึงใหเ้กียรติในความเป็น
มืออาชีพ (Professionalism) ยิง่กว่าระดบัการบงัคบับญัชา กล่าวคือ บรษิัทฯ มุง่สรา้งใหบ้คุลากรเป็น “พนกังานมืออาชีพ” 
โดยถือปฏิบตัิและใหโ้อกาสพนกังานทกุชนชาติ เชือ้ชาติ ภาษา และเพศ อยา่งเสมอภาคเท่าเทยีมกนั มุง่มั่นปฏิบตังิาน
ภายใตว้ิสยัทศัน ์และเปา้หมายที่ชดัเจนรว่มกนั หล่อหลอมรวมกนัเป็นหนึ่งเดียวอย่างแขง็แรง โดยผกูพนัและยึดมั่นกนัดว้ย
วฒันธรรมองคก์ร ”บ้านปู ฮารท์”  

 
บา้นปฯู มุ่งบรหิารงานดา้นทรพัยากรมนษุยใ์หส้อดรบักบัวิสยัทศันอ์งคก์ร และตอบโจทยก์ารเปล่ียนแปลงทาง

ธุรกิจไดอ้ยา่งทนัท่วงที พรอ้มขบัเคล่ือนองคก์รไปสู่เป้าหมายการเป็นผูน้  าธุรกจิดา้นพลงังานแบบครบวงจรแห่งภมูิภาพ
เอเชยีแปซิฟิค ดงันัน้ความแขง็แกรง่ดา้นศกัยภาพของบคุลากรและความคล่องตวัในการท างาน (Agile Working) จงึเป็น
ส่ิงส าคญัที่บรษิัทฯ สนบัสนนุเสมอมา เพื่อใหพ้นกังานสามารถท างานรว่มกนัไดอ้ยา่งราบร่ืน เปิดโอกาสใหพ้นกังานพฒันา
ทกัษะใหม่ๆ และสามารถเติบโตขา้มสายงานไดใ้นทกุประเทศอยา่งเทา่เทยีม โดยในปี 2563 บรษิัทฯ ไดพ้ฒันา “ความ
มุ่งม่ันในการสร้างคุณค่าให้แกพ่นักงาน” (Banpu People Value Proposition) เพื่อเป็นหลกัในการบรหิารงาน
ทรพัยากรมนษุยอ์ยา่งมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

 

บรษิัทฯ มีนโยบายค่าตอบแทนพนกังานในรูปแบบของโบนสัและการเลื่อนขัน้ของพนงังาน ที่สอดคลอ้งกบัผลการ
ด าเนินงานของบรษิัทฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว และยดึมั่นในการใหผ้ลตอบแทนท่ีเป็นธรรมแก่พนกังานทัง้ดา้น
เงินเดือน สวสัดิการ และผลตอบแทนในรูปแบบอื่น อาทิเช่น ประกนัสขุภาพ กองทนุส ารองเลีย้งชีพ  สวสัดิการเลือกได ้
(Flexi Benefit) บรษิัทฯ มีการบรหิารจดัการบคุลากรดว้ยความเป็นธรรม ควบคูก่บัการเปิดโอกาสในการเรียนรู ้เพื่อพฒันา
ความรูแ้ละความสามารถของพนกังานอย่างเตม็ศกัยภาพอยา่งทั่วถึงและสม ่าเสมอ บรษิัทฯ จดัตัง้คณะกรรมการประเมิน
ค่างาน (Job Evaluation Committee) คณะกรรมการพฒันาองคก์ร (Organization Development Committee) และ
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สนบัสนนุการด าเนินงานของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน (Compensation Committee) และคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา (Corporate Governance and Nomination Committee) อย่างใกลช้ดิ เพื่อความโปรง่ใสและ
ขบัเคล่ือนทรพัยากรของบรษิัทฯ ไปสู่อนาคตไดอ้ย่างมั่นคงและยั่งยืน   

  
ลูกค้า 

 บรษิัทฯ มุ่งมั่นแสวงหาวิธีการท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึน้
ตลอดเวลา โดยก าหนดเป็นนโยบายและขอ้ควรปฏิบตัิต่อลกูคา้ไวใ้นคูม่ือจรยิธรรมธุรกิจ ที่ยดึมั่นในการรกัษาและปฏิบตัิ
ตามสญัญาที่ท าไวก้บัลกูคา้อย่างเครง่ครดั โดยการส่งมอบสินคา้และใหบ้รกิารท่ีมคีณุภาพ ตรงตามความคาดหมายของ
ลกูคา้ในราคาที่เป็นธรรม การใหข้อ้มลูข่าวสารท่ีถกูตอ้งเพียงพอและทนัต่อเหตกุารณ ์การปฏิบตัิตามเงื่อนไขต่าง ๆ  ที่มีต่อ
ลกูคา้อยา่งเครง่ครดั ตลอดจนการจดัใหม้ีระบบและกระบวนการท่ีใหล้กูคา้สามารถรอ้งเรยีนเก่ียวกบัคณุภาพ ปรมิาณ 
ความปลอดภยัของสินคา้และบรกิาร รวมถงึการใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัวธีิการใชสิ้นคา้และบรกิารของบรษิัทฯ ใหม้ี
ประสิทธิภาพและเป็นประโยชนก์บัลกูคา้สงูสดุ นอกจากนีย้งัเนน้การรกัษาความลบัของลกูคา้และไม่น าไปใชเ้พื่อ
ประโยชนโ์ดยมิชอบ 

 

คู่ค้า/เจ้าหนี ้

 บรษิัทฯ มีนโยบายที่จะใหก้ารปฏิบตัิต่อคู่คา้และ/หรือเจา้หนีอ้ยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม โดยค านงึถึงประโยชน์
สงูสดุของบรษิัทฯ และตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการไดร้บัผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทัง้สองฝ่าย หลีกเล่ียงสถานการณท์ี่ท  าให้
เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ รวมทัง้ปฏิบตัิตามพนัธะสัญญา ใหข้อ้มลูที่เป็นจรงิ รายงานท่ีถกูตอ้ง การเจรจา
แกปั้ญหาและหาทางออกตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความสมัพนัธท์างธรุกิจโดยมีแนวปฏิบตัิดงัต่อไปนี ้

(1) ไม่เรียก  หรือไม่รบั หรือจ่ายผลประโยชนใ์ด ๆ  ท่ีไม่สจุรติในการคา้กบัคูค่า้ และ/หรือเจา้หนี ้

(2) กรณีที่มีขอ้มลูวา่มกีารเรยีก  หรือการรบั  หรือการจ่ายผลประโยชนใ์ด ๆ  ที่ไม่สจุรติเกิดขึน้  ตอ้งเปิดเผย
รายละเอียดต่อคูค่า้ และ/หรือเจา้หนี ้ และรว่มกนัแกไ้ขปัญหาโดยยตุิธรรมและรวดเร็ว 

(3) ปฏิบตัิตามเงื่อนไขตา่ง ๆ  ที่ตกลงกนัไวอ้ยา่งเครง่ครดั   กรณีที่ไมส่ามารถปฏิบตัติามเงื่อนไขขอ้ใดได ้ ตอ้งรีบแจง้
ใหเ้จา้หนีท้ราบล่วงหนา้  เพื่อรว่มกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 

 

คู่แข่งทางการค้า 

 บรษิัทฯ ก าหนดนโยบายและการปฏิบตัิต่อคู่แข่งทางการคา้ไวใ้นคู่มือจรยิธรรมธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสากล 
ภายใตก้รอบแห่งกฎหมายเก่ียวกบัหลกัปฏิบตัิการแข่งขนัทางการคา้ และไม่ละเมดิความลบัหรอืล่วงรูค้วามลบัทางการ
คา้ของคู่คา้ดว้ยวธีิฉอ้ฉล บรษิัทฯ ยึดมั่นในการด าเนินธุรกจิดว้ยความเป็นธรรมโดยปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัิที่ก าหนดไวใ้น
จรยิธรรมธุรกจิอยา่งเครง่ครดั โดยในปี 2561 บรษิัทฯ ไม่มีขอ้พิพาทใด ๆ ในเรื่องที่เก่ียวกบัคู่แขง่ทางการคา้ 

 

ชุมชนและสังคม 

 บรษิัทฯ มีนโยบายการด าเนินธุรกิจที่เป็นประโยชนต์่อเศรษฐกิจและสงัคม โดยมุ่งสรา้งสมดลุระหว่างการเติบโต
ทางธุรกจิ และการพฒันาของชมุชน สงัคมและส่ิงแวดลอ้มไปพรอ้มกนั ตลอดจนยดึมั่นปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองที่ดี ปฏิบตัิ
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ตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งอย่างครบถว้น มุ่งมั่นและพยายามยกระดบัคณุภาพของสงัคมอย่างต่อเนื่อง ทัง้ที่
ด  าเนินการเองและรว่มมือกบัภาครฐัหรือชมุชน ตลอดจนองคก์รพฒันาเอกชนตา่ง ๆ  
 
 นอกจากนีบ้รษิัทฯ ยงัด าเนินการตามนโยบายการพฒันาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Policy) เพื่อ
เทียบเคยีงมาตรฐานของบรษิัทฯ กบัมาตรฐานระดบัโลก เช่น การรายงานเรื่องภาวะโลกรอ้น (Green House Effect – 
ISO 14001) รวมถึงการก าหนดแนวทางการปฏิบตัิใหเ้กดิประสิทธิผลในการด าเนินงานตามมาตรฐานดา้นความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม ซึง่ครอบคลมุการบรหิารจดัการความเส่ียงอนัเป็นผลมาจากการด าเนินงานของ
บรษิัทฯ ที่อาจจะเกดิต่อพนกังาน พนัธมิตรทางธุรกิจ สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และชมุชนท่ีบรษิัทฯ ด าเนนิธุรกิจอยู่  

บรษิัทฯ ไดด้  าเนินโครงการความรบัผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility: CSR) อย่างต่อเนื่อง 

โดยตลอดระยะเวลากวา่ 3 ทศวรรษ ในการด าเนินธุรกิจ บรษิทัฯ ไดส้นบัสนนุกิจกรรมที่มีส่วนสรา้งสรรคส์งัคมอย่าง

สม ่าเสมอ และจดัสรรงบประมาณส่วนหนึ่งจากรายไดข้องบรษิัทฯ เพื่อใชด้  าเนินโครงการ CSR ทัง้ในระดบัทอ้งถิ่นและ

ระดบัองคก์ร ทัง้นีร้วมไปถงึโครงการ CSR ในประเทศที่บรษิัทฯ เขา้ไปด าเนินธุรกิจดว้ยทกุโครงการ 

บรษิัทฯ ด าเนินโครงการ CSR ดว้ยความเชื่อที่วา่ “พลงัความรู ้คือ พลงัแห่งการเปล่ียนแปลงและพฒันา” ซึ่งเป็น

รากฐานในการพฒันา “คน” โดยกลุ่มเป้าหมายหลกั ไดแ้ก่ เดก็ และเยาวชนคนรุน่ใหม่ ท่ีจะเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันา

สงัคมและประเทศชาติใหเ้ติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต นอกจากนีบ้รษิัทฯ ยงัด าเนินกิจกรรมเพื่อปลกูฝังจิตส านกึของ

พนกังานทกุระดบัใหม้ีความรบัผิดชอบต่อสงัคมอยา่งจรงิจงัและตอ่เนื่อง โดยมีเป้าหมายสงูสดุ คอื ใหช้มุชนและสงัคม

เติบโตอยา่งยั่งยืน  

ช่องทางในการติดต่อบริษัทฯ 
ผูม้ีส่วนไดเ้สียสามารถแสดงความเห็นผ่านช่องทางการส่ือสารกบับรษิัทฯ ไดด้งันี ้
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่:  ชัน้ 27 อาคารธนภมูิ เลขที่ 1550 ถนนเพชรบรุีตดัใหม่  
   แขวงมกักะสนั เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท:์   0-2694-6600 
โทรสาร:   0-2207-0696-8 
เว็บไซต:์   www.banpu.com 
เลขานกุารบรษิัท: โทรศพัท ์0-2694-6859 E-mail: bodsec@banpu.co.th 
ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ:์  โทรศพัท ์0-2694-6747 E-mail: investor@banpu.co.th 
ฝ่ายสื่อสารองคก์ร:  โทรศพัท ์0-2694-6923 E-mail: corp_com@banpu.co.th 

 

หลักปฏิบัตทิี ่6  ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม (Strengthen Effective  
Risk Management and Internal Control) 

นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง 

 คณะกรรมการบริษัทจดัใหบ้ริษัทฯ มีระบบบริหารความเส่ียงที่เก่ียวขอ้งทุกดา้น ครอบคลมุปัจจยัความเส่ียงที่
เก่ียวขอ้งกบัวิสยัทศัน ์เป้าหมาย กลยทุธท์างธุรกิจ การเงิน การผลิต และการปฏิบตัิการดา้นอื่น ๆ  โดยพิจารณาว่ามีระบบ
บริหารความเส่ียงที่เหมาะสมหรือไม่ รวมทัง้โอกาสที่อาจจะเกิดความเส่ียงขึน้ และระดบัความรุนแรงของผลกระทบจาก

mailto:bodsec@banpu.co.th
mailto:investor@banpu.co.th
mailto:corp_com@banpu.co.th
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ความเส่ียง มีการก าหนดมาตรการในการป้องกนัแกไ้ขและผูร้บัผิดชอบที่ชดัเจน รวมทัง้ก าหนดมาตรการในการรายงาน
และการติดตามประเมินผล โดยไดจ้ดัใหม้ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงในระดบัจดัการ ซึ่งมีหนา้ที่น าเสนอแผนงาน
และผลการปฏิบตัิตามแผนต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ า และใหร้ายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นครัง้คราว 
โดยมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจดัการความเส่ียงอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ และในทกุ ๆ ระยะเวลาที่
พบว่าระดบัความเส่ียงมีการเปล่ียนแปลง 

นโยบายด้านการควบคุมภายใน 

 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาใหบ้ริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกดา้นทั้งดา้นการเงิน การ
ปฏิบตัิงาน การด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงจดัใหม้ีกลไกการตรวจสอบ
และถ่วงดลุที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอในการปกป้องรกัษาและดแูลเงินลงทนุของผูถื้อหุ้นและสินทรพัยข์องบรษิัทฯ อยู่
เสมอ ตลอดจนจัดใหม้ีการก าหนดล าดับชั้นของอ านาจอนุมัติและความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารและพนักงานที่มีการ
ตรวจสอบและถ่วงดุลในตัว มีการก าหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และมีส านักตรวจสอบ
ภายในที่เป็นอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งท าหนา้ที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานทัง้
หน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนบัสนนุใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีวางไว้ 

 

หลักปฏิบัติที ่7  รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial 
Integrity) 

 

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

ความขัดแย้งของผลประโยชน ์ 
 บรษิัทฯ ถือเป็นนโยบายส าคญัที่จะไม่ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานใชโ้อกาสจากการเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร 
หรือพนกังานแสวงหาผลประโยชนส่์วนตน จึงก าหนดไวใ้นคู่มือจรยิธรรมธุรกจิถึงขอ้ปฏิบตัิส าหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร และ
พนกังานใหห้ลีกเล่ียงการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกบัตนเองที่อาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิัทฯ และในกรณี
ที่จ  าเป็นตอ้งท ารายการดงักล่าวตอ้งกระท าโดยมีราคาและเงื่อนไขเสมือนการท ารายการกบับคุคลภายนอก (Fair and at arm’s 
length)  และกรรมการ ผูบ้รหิาร หรือพนกังานท่ีมีส่วนไดเ้สียในรายการนัน้ จะตอ้งไมม่ีส่วนในการพิจารณาอนมุตัิ หากรายการ
ใดเขา้ขา่ยเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัภายใตป้ระกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และจะตอ้งปฏิบตัติามหลกัเกณฑ ์
วิธีการ และการเปิดเผยขอ้มลูรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบรษิัทจดทะเบียนอยา่งเครง่ครดั  
 นอกจากนีค้ณะกรรมการยงัก าหนดขอ้หา้มไมใ่หใ้ชโ้อกาสหรือขอ้มลูที่ไดจ้ากการเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรือพนกังาน
ในการหาประโยชนส่์วนตน หรือท าธุรกิจที่แขง่ขนักบับรษิัทฯ หรือธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง รวมทัง้ไมใ่ชข้อ้มลูภายในเพื่อประโยชนข์อง
ตนในการซือ้ขายหุน้ของบรษิัทฯ หรือใหข้อ้มลูภายในแก่บคุคลอื่นเพื่อประโยชนใ์นการซือ้ขายหุน้ของบรษิัทฯ ในกรณีที่ผูบ้รหิาร
หรือพนกังานมีส่วนรว่มในการท างานเฉพาะกจิที่เก่ียวกบัขอ้มลูที่ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะและอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งงาน
นัน้ ๆ เขา้ข่ายการเก็บรกัษาขอ้มลูภายในอนัอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหุน้ของบรษิัทฯ ผูบ้รหิารและพนกังาน
เหล่านัน้จะตอ้งท าสญัญาเก็บรกัษาขอ้มลูภายใน (Confidentiality Agreement) ไวก้บับรษิัทฯ จนกว่าจะมกีารเปิดเผยขอ้มลูต่อ
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย  ์  

บรษิัทฯ ไดป้ระกาศใชน้โยบายการจดัการขอ้มลูลบัท่ีมีผลต่อตลาดหลกัทรพัย ์ (Market Sensitive Information 

Policy) และแนวปฏิบตัใินการจดัการขอ้มลูลบัท่ีมีผลต่อตลาดหลกัทรพัย ์ ตัง้แต่ปี 2560 ซึ่งถือเป็นหนา้ที่ของคณะกรรมการ 



หนา้ 253 

 

 

ผูบ้รหิาร พนกังาน ที่ปรกึษา และบรษิัทย่อย ที่ตอ้งท าความเขา้ใจและปฏิบตัิตาม โดยมีรายละเอียดตามหวัขอ้ที่ปรากฏใน

นโยบายและแนวปฏิบตัิ ดงันี ้ 

1. จดัใหม้ีระบบควบคมุภายใน เพื่อป้องกนัการรั่วไหลของขอ้มลูลบั  

2. ปลกูฝังใหเ้ป็นวฒันธรรมองคก์รผ่านการส่ือสารอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อใหบ้คุคลที่เก่ียวขอ้งตระหนกัถึงหนา้ที่ในการ

รกัษาความลบัของบรษิัทฯ 

3. จ ากดัจ านวนบคุคลท่ีสามารถเขา้ถึงขอ้มลูลบัใหน้อ้ยที่สดุเทา่ที่จ  าเป็น (Need to Know Basis) โดยมีระบบควบคมุ

คู่สญัญาและผูใ้หบ้รกิารอื่นของ บรษิัทฯ ที่สามารถเขา้ถึงระบบของบรษิัทฯ ได ้ 

4. ระมดัระวงัในกรณีที่ไดร้บัหรือส่งต่อขอ้มลูใหแ้ก่บคุคลที่สาม โดยทกุฝ่ายตอ้งตระหนกัรูถ้ึงภาระหนา้ที่ของตนในส่วนท่ี

เก่ียวขอ้งในการใชแ้ละการควบคมุขอ้มลูลบั 

5. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการควบคมุที่เหมาะสม 

 
การเปิดเผยข้อมูลกับผู้ลงทุน 

 คณะกรรมการบริษัทดูแลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศทัง้ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่เก่ียวกับ
ธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถว้น เพียงพอ สม ่าเสมอ ทนัเวลา และแสดงใหเ้ห็นถึง
สถานภาพของการประกอบการและสถานภาพทางการเงินท่ีแทจ้รงิของบรษิัทฯ รวมทัง้อนาคตของธุรกิจของบรษิัทฯ โดย
จัดใหม้ีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บังคับที่เก่ียวขอ้งกับการเปิดเผยขอ้มูลของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์และตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยโดยเคร่งครดั นอกเหนือจากการเปิดเผย
ข้อมูลตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยแลว้ บริษัทฯ จัดให้มีการส่ือสารไปยังผู้ถือหุน้และนักลงทุนผ่านช่องทางอื่น ๆ โดยมีหน่วยงานนักลงทุน
สัมพันธ์ (Investor Relations) ท าหน้าที่ ส่ือสารโดยตรงกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพยท์ั้งในและ
ต่างประเทศ ในขณะที่หน่วยงานส่ือสารองคก์รท าหนา้ที่เผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารของบริษัทฯ ไปยงัผูถื้อหุน้ นกัลงทุน และ
ประชาชนทั่วไปผ่านส่ือมวลชนและส่ืออื่น ๆ ทัง้ในและต่างประเทศเช่นเดียวกนั 

 

ในปี 2563 บริษัทฯ จดัใหม้ีการน าเสนอขอ้มลูแก่นกัลงทุนต่างประเทศ นกัลงทุนสถาบนั นกัลงทุนรายย่อย นกัวิเคราะห์
หลกัทรพัย ์และส่ือมวลชน ดงันี ้

 

ล าดับ การเปิดเผยและการน าเสนอข้อมูล จ านวนคร้ัง 

 1. พบนกัลงทนุต่างประเทศ (via virtual meeting) 14 

 2. พบนกัลงทนุในประเทศ (via virtual meeting) 5 

 3. จดัแถลงผลการด าเนินงานประจ าไตรมาสและประจ าปี (Analyst Meeting)  4 

 4. ร่วมกิจกรรม "บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน" (Opportunity Day) เพื่อแถลง 
ผลการด าเนินงานประจ าไตรมาส 

4 
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ล าดับ การเปิดเผยและการน าเสนอข้อมูล จ านวนคร้ัง 

 5. ร่วมกิจกรรม "SET Digital Roadshow” เพื่อแถลงผลการด าเนินงานประจ า
ไตรมาส 

1 

 6. การพบนกัลงทนุทัง้ในประเทศและต่างประเทศ (Company Visit) 4 

 7. การใหข้อ้มลูนกัลงทนุผ่าน Conference Call 5 

 8. การสมัภาษณผ์ูบ้รหิาร 9 

 9. จดัแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน (Press Conference) เพื่อชีแ้จงผลประกอบการ 1 

10. การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ ์(Press Release) เพื่อชีแ้จงผลประกอบการ
และกลยทุธธ์ุรกิจ 

14 

11. การจัดกิจกรรมส าหรับส่ือมวลชน และเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เก่ียวกับ
โครงการเพื่อสงัคม (Corporate Social Responsibility: CSR) 

21 

12. การน าผูถื้อหุน้ นกัวิเคราะห ์และนกัลงทนุเขา้เยี่ยมชมกิจการ 0 

13. การจดันิทรรศการ 0 

 นอกจากนีไ้ดม้ีการเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศต่างๆ ผ่านเว็บไซตข์องบริษัทฯ ที่  www.banpu.com เพื่อใหผู้ม้ีส่วน
ไดเ้สียกลุ่มอื่นๆ ไดร้บัรูข้อ้มลูอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ผูส้นใจสามารถติดต่อสอบถามหรือขอขอ้มลูต่างๆ จากหน่วยงาน
นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข  02-6946747 โทรสารหมายเลข 02-2070698 หรือ อีเมล์: 
investor_relations@banpu.co.th 

 

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  

 บริษัทฯ ใหค้วามส าคญักับการเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส และไดก้ าหนดนโยบายดา้นการเปิดเผยข้อมูล 
และความโปร่งใสของรายงานทางการเงินและการด าเนินการไวใ้นนโยบายบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ในการเปิดเผย
สารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจและผลประกอบการของบรษิัทฯ ที่ถกูตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ เชื่อถือ
ได ้และทันเวลาอย่างสม ่าเสมอใหก้ับผูถื้อหุน้ นักลงทุน นักวิเคราะหห์ลักทรัพย ์ตลอดจนบุคคลทั่วไป คณะกรรมการ
บริษัทมุ่งมั่นที่จะดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตามกฎหมายขอ้บงัคบั และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มลูและความ
โปร่งใสอย่างเคร่งครดั เมื่อกรรมการบริษัทหรือผูบ้ริหารมีการเปล่ียนแปลงการซือ้ขายหุน้ตามขอ้ก าหนดของส านกังาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) จะรายงานข้อมูลให้กับหน่วยงานก ากับดูแลทราบ
ตลอดเวลาโดยเครง่ครดั และมีการรายงานการถือครองหลกัทรพัยข์องกรรมการและผูบ้รหิารเป็นรายเดือนในการประชุม
คณะกรรมการบรษิัท 

 การดแูลเรื่องการใชข้อ้มลูภายในของบรษิัทฯ นัน้ บรษิัทฯ มีมาตรการป้องกนัขอ้มลูภายในโดยไดก้ าหนดเป็นขอ้
ปฏิบตัิไวใ้นคู่มือจรยิธรรมธุรกิจ ในหวัขอ้ “ความขดัแยง้ทางผลประโยชนแ์ละการรกัษาขอ้มลูอนัเป็นความลบั โดยเฉพาะ
การใชข้อ้มลูของบรษิัทฯ” 

mailto:investor_relations@banpu.co.th
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 บรษิัทฯ ถือว่าเป็นความรบัผิดชอบของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานท่ีจะตอ้งปฎิบตัิตามนโยบายการใชข้อ้มลู
ภายในอย่างเคร่งครดั โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอ้มูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือขอ้มูลที่มีผลกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกิจหรือราคาหุน้ ในส่วนของกรรมการไดม้ีก าหนดขอ้ปฏิบตัิไวใ้นแนวทางปฏิบตัิของคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 
2552 และก าหนดในขอ้ปฏิบตัิจริยธรรมธุรกิจ ดงันี ้  
 

1.    ไม่ใชโ้อกาสหรือขอ้มลูที่ไดจ้ากการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานในการหาประโยชนส่์วนตนและในเรื่อง
การท าธุรกิจที่แข่งขนักบับรษิัทฯ หรือธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง 

2.  ไม่ใชข้อ้มูลภายในเพื่อประโยชนข์องตนในการซือ้ขายหุน้ของบริษัทฯ หรือใหข้อ้มูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อ
ประโยชนใ์นการซือ้ขายหุน้ของบรษิัทฯ 

3.  ไม่เปิดเผยขอ้มลูความลบัทางธุรกิจของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งขนั แมห้ลงัพน้สภาพการ
เป็นกรรมการผูบ้รหิารหรือพนกังานไปแลว้ 

 
นอกจากนีบ้ริษัทฯ ไดก้ าหนดในนโยบายบรรษัทภิบาล ที่จะไม่ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานใชโ้อกาสจาก

การเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรือพนกังานแสวงหาผลประโยชนส่์วนตน โดยหา้มไม่ใหก้รรมการประกอบธุรกิจที่แข่งขนักับ
บรษิัทฯ หลีกเล่ียงการท ารายการท่ีเก่ียวโยงที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิัทฯ ในกรณีที่จ  าเป็นตอ้ง
ท ารายการดงักล่าวบรษิัทฯ ตอ้งดแูลใหท้ ารายการดว้ยความโปรง่ใส เที่ยงธรรม เสมือนการท ารายการกบับคุคลภายนอก 
ทัง้นีก้รรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานที่มีส่วนไดเ้สียในรายการนัน้จะตอ้งไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมตัิ หากรายการนัน้
เขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัภายใตป้ระกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตอ้งปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ 
และการเปิดเผยขอ้มลูรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบรษิัทจดทะเบียนอย่างเครง่ครดั นอกจากนัน้ในแนวปฏิบตัิของกรรมการ
บริษัทไดม้ีการก าหนดแนวทางส าหรบักรรมการหากไดร้บัรูข้อ้มลูที่ยังไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ และก าหนดใหม้ีการ
รายงานการถือครองหลักทรัพยข์องกรรมการและผู้บริหารที่มีการเปล่ียนแปลงเป็นประจ าทุกเดือนในการประชุม
คณะกรรมการบรษิัท  

ในส่วนของการพฒันาระบบควบคมุการใชข้อ้มลูภายใน บริษัทฯ ไดน้ าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 
Technology: IT) มาใชค้วบคุม เช่น ระบบการป้องกันการเขา้ถึงขอ้มูลของบริษัทฯ จากบุคคลภายนอก ระบบควบคุม
ระดบัการเขา้ถึงขอ้มลูของบรษิทัฯ ของพนกังานในระดบัต่าง ๆ  ใหต้รงกบัความรบัผิดชอบ ในกรณีที่ผูบ้รหิารหรือพนกังาน
มีส่วนร่วมในการท างานเฉพาะกิจที่เก่ียวกับขอ้มลูที่ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะและอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งงานนัน้ๆ 
เข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อความเคล่ือนไหวของราคาหลักทรัพยข์องบริษัทฯ ผู้บริหารและ
พนกังานเหล่านัน้จะมีการท าสญัญาการเก็บรกัษาขอ้มลูภายใน (Confidentiality Agreement) ไวก้บับรษิัทฯ จนกว่าจะมี
การเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์

การดูแลเรื่องการใชข้อ้มลูภายในของบริษัทฯ นั้น ไดก้ าหนดไวใ้นขอ้บงัคับการท างานของพนกังานทุกระดบัใน
หมวดวินยัและลงโทษก าหนดว่า พนกังานผูใ้ดไม่ปฏิบตัิตามหรือฝ่าฝืนวินยัที่ก าหนดไว ้ใหถื้อว่าพนกังานผูน้ัน้ท าผิดวินยั
และตอ้งไดร้บัโทษตามลักษณะแห่งความผิด โดยมีใจความว่า “เปิดเผยความลับของบริษัทฯ เจตนาท าลายชื่อเสียง 
ความเชือ่ถือหรือผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ อนัเป็นเหตใุหบ้ริษัทฯ ไดร้บัความเสยีหายหรือสูญเสยีโอกาสทางธุรกิจ” พนกังาน
ผูท้  าผิดจะไดร้บัโทษรุนแรงถึงขัน้ไล่ออก 
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ทัง้นี ้ในปี 2563 ที่ผ่านมา ไม่มีกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑซ์ือ้ขายหลกัทรพัยโ์ดยใชข้อ้มลูภายใน และ
การซือ้ขายสินทรพัยต์ามกฏเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ละส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

 นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษิัทและผูบ้รหิาร มีการรายงานการถือครองหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ เมื่อรบัต าแหน่งครัง้
แรก และรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรพัย ์ซึ่งนบัรวมถงึคู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิตภิาวะ ตลอดจนบคุคล
ที่เก่ียวขอ้งรวมทัง้รางงานการถือครองหลกัทรพัยต์่อคณะกรรมการบรษิัททราบ 

 

หลักปฏิบัตทิี ่8  สนับสนุนการมีส่วนร่วม และการสื่อสารกบัผู้ถือหุ้นและนักลงทนุสถาบนั (Ensure Engagement 
and Communication with Shareholders) 

สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบริษัทใหค้วามส าคญัต่อสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้และนกัลงทนุสถาบนั โดยระบไุวใ้น
นโยบายบรรษัทภิบาลอย่างชดัเจนท่ีก าหนดใหผู้ถื้อหุน้และนกัลงทนุสถาบนัของบรษิัทฯ มีสิทธิในการไดร้บัใบหุน้และสิทธิ
ในการโอนหุน้ สิทธิในการไดร้บัสารสนเทศที่เพียงพอ ทนัเวลา และในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตดัสินใจ สิทธิของผูถื้อ
หุน้ในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อตดัสินใจในการเปล่ียนแปลงนโยบายที่ส าคญั
ของบริษัทฯ สิทธิในการเลือกตัง้และถอดถอนกรรมการ สิทธิในการใหค้วามเห็นชอบในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และสิทธิ
ในส่วนแบ่งผลก าไร 

 ในการประชุมผูถื้อหุน้คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายอ านวยความสะดวก โดยจดัส่งขอ้มลูสารสนเทศที่ครบถว้น 
ชดัเจน เพียงพอ และทนัเวลา รวมถึงสนบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้และนกัลงทนุสถาบนัเขา้รว่มและใชสิ้ทธิออกเสียงในการประชุม 
หรือมอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งเขา้ร่วมประชุม หรือกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเป็นผูอ้อกเสียงแทนในกรณีที่ไม่
สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้รวมทัง้เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดแ้สดงความคิดเห็น ขอค าอธิบาย หรือตัง้ค  าถามไดอ้ย่างเท่า
เทียมกนั 

 บริษัทฯ จัดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ หอ้งประชุม 
อาคารที่ตั้งส านักงานใหญ่ ของบริษัท บา้นปู จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1550 อาคารธนภูมิ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวง
มกักะสนั เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  โดยมีกรรมการเขา้ร่วมประชมุ 13 คน  ในปี 2563 บริษัทฯ มอบหมายใหบ้รษิัท ศูนยร์บั
ฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุน้ของบริษัทฯ เป็นผูจ้ัดส่งหนงัสือ เชิญประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
ล่วงหน้าและแสดงไวท้ี่ www.banpu.com/AGM_EGM/ ก่อนวันประชุม 30 วัน โดยรายงานการประชุมผู้ถือหุน้ไดถู้ก
น าไปแสดงไวท้ี่เว็บไซตข์องบริษัทฯ หลงัวนัประชมุ 14 วนั และใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสเสนอขอ้แกไ้ขหากเห็นว่าการบนัทึกมติ
การประชมุไม่ถกูตอ้งภายใน 30 วนั หลงัจากที่ไดเ้ปิดเผยในเว็บไซตข์องบรษิัทฯ  

 ทัง้นีก้ารใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระการประชมุและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ 
บริษัทฯ ไดด้  าเนินการโดยประกาศผ่านไปยงัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ โดยเปิดรบัเรื่อง
ในเดือนธันวาคม 2561 และลงประกาศในเว็บไซตข์องบรษิัทฯ (www.banpu.com/AGM_EGM/) โดยระบถุึงขัน้ตอนและ
วิธีการในการพิจารณาที่ชดัเจนและโปรง่ใส ซึ่งในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ในปี 2563 ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระการประชุม
หรือเสนอชื่อบคุคลเพื่อเป็นกรรมการแต่อย่างใด 
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การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 
 

          การประชมุผูถื้อหุน้ 

 คณะกรรมการบรษิัทมีนโยบายใหผู้ถื้อหุน้มีส่วนรว่มในการตดัสินใจ รวมถึงจดัการใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัสารสนเทศอย่าง
ครบถว้นเพียงพอและทันเวลา เพื่อการตัดสินใจ โดยบริษัทฯ ไดจ้ัดส่งหนังสือเชิญประชุมพรอ้มทั้งขอ้มูลประกอบการ
ประชุมตามวาระต่าง ๆ ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ก่อนการประชุม โดยในแต่ละวาระไดม้ีความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัทประกอบในการประชุม ทั้งนีใ้นการประชุมมีกรรมการเขา้ร่วมจ านวน 12 คน ซึ่งรวมถึงประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน ทัง้นีบ้รษิัทฯ 
ไดจ้ดัใหผู้บ้รหิารระดบัสงู ผูส้อบบญัชี และผูส้งัเกตการณอ์ิสระจากส านกังานกฎหมายเขา้รว่มประชมุดว้ย 

 ประธานในที่ประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการด าเนินงานของ
บริษัทฯ และสอบถามขอ้สงสัยต่าง ๆ ในแต่ละวาระการประชุม โดยประธานที่ประชุมสนับสนุนใหผู้ถื้อหุน้แสดงความ
คิดเห็นและขอค าอธิบายเก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทจดัใหม้ีการจดัท ารายงาน
การประชมุใหแ้ลว้เสรจ็และเผยแพรผ่่านทางเว็บไซตข์องบรษิัทฯ ภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชมุเพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถ
ตรวจสอบและเสนอแนะการแกไ้ขไดภ้ายใน 30 วนั 

  วนัประชมุผูถื้อหุน้ 

 วันที่  19 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารที่ตั้งส านักงานใหญ่ ของบริษัท บ้านปู จ ากัด 
(มหาชน) เลขที่ 1550 อาคารธนภูมิ ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงมกักะสนั เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  โดยมีกรรมการเขา้ร่วม
ประชมุ 13 คน ใน ทัง้นีก้ารประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 มีผูถื้อหุน้เขา้ประชมุดว้ยตนเองจ านวน 70 ราย และผูร้บั
มอบฉันทะจ านวน 440 ราย รวมทั้งหมดเป็นจ านวน 510 ราย นับจ านวนหุ้นได ้1,913,890,343 หุ้น คิดเป็นรอ้ยละ 
37.7152 ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

การปฏิบัตติามหลกัการก ากบัดูแลกิจการทีด่ีในเร่ืองอืน่ๆ  
บรษิัทฯ มีการปฏิบตัติามหลกัการก ากับดแูลกิจการท่ีดีส าหรบับรษิัทจดทะเบียนปี 2555 ตามแนวทางที่ตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยก าหนด  ยกเวน้บางเรื่องที่บรษิัทฯ มิไดม้ีการปฏิบตัิตามหลกัการดงักลา่ว โดยมีรายละเอยีดและเหตผุล
ประกอบ ดงันี ้ 

1. ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ  

แนวปฏิบตัิของบริษทัฯ ปัจจบุนัประธานกรรมการเป็นกรรมการที่ไม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิาร อย่างไรกต็ามคณะกรรมการได้

ก าหนดบทบาทหนา้ที่ของประธานไวอ้ย่างชดัเจน โดยเนน้ท่ีประโยชนข์องบรษิัทฯ ผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย

เป็นส าคญั  

2.  สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระทัง้คณะ 
แนวปฏิบตัิของบริษทัฯ ปัจจบุนัสมาชิกของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประกอบดว้ย กรรมการ 4 คน 
โดยเป็นกรรมการอิสระ 1 คน และกรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 3 คน ซึ่งประธานคณะกรรมการบรรษัทและสรรหาเป็น
กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร อย่างไรก็ตามคณะกรรมการไดก้ าหนดบทบาทหนา้ที่ของกรรมการบรรษัทภิบาลและสรร
หาไวอ้ยา่งชดัเจนในกฎบตัรคณะกรรมการฯ ซึง่ครอบคลมุการปฏิบตัิหนา้ที่ทัง้ดา้นบรรษัทภิบาลและสรรหาอย่าง
ครบถว้น  
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3. ประธานคณะกรรมการชดุย่อยเป็นกรรมการอิสระ 
แนวปฏิบตัิของบริษทัฯ ปัจจบุนัประธานคณะกรรมการบรรษทัและสรรหาและคณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน
เป็นกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร อย่างไรกต็ามคณะกรรมการไดก้ าหนดบทบาทหนา้ที่ของกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหาและคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนไวอ้ยา่งชดัเจนในกฎบตัรคณะกรรมการฯ ซึ่งครอบคลมุการปฏิบตัิ
หนา้ที่อย่างครบถว้น  

4. บรษิัทฯ ควรจดัใหม้ีที่ปรกึษาภายนอกมาชว่ยในการก าหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานของคณะกรรมการอยา่งนอ้ยทกุ ๆ 3 ปี และเปิดเผยการด าเนินการดงักล่าวไวใ้นรายงานประจ าปี 
แนวปฏิบตัิของบริษทัฯ บรษิัทฯ จดัใหม้กีารประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการทัง้คณะ คณะกรรมการชดุ
ย่อย และกรรมการรายบคุคลเป็นประจ าทกุปี ทัง้นีค้ณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไดพ้ิจารณาแลว้ที่จะยงัมิได้
มีที่ปรกึษาภายนอกมาช่วยในการก าหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบตัิงานของ
คณะกรรมการ  

5. คณะกรรมการควรก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการไวอ้ย่างชดัเจน โดยระบไุวใ้นนโยบายการก ากบั ดแูล
กิจการ 
แนวปฏิบตัิของบริษทั บรษิัทฯ ก าหนดใหก้รรมการอิสระมีวาระการด ารงต าแหน่ง 9 ปี หรือ ไม่เกิน 3 คราวต่อเนื่อง 
(แนวปฏิบตัิบรษิัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) วา่ดว้ยคณะกรรมการบรษิัท ขอ้ 6.2 ในหวัขอ้ 6. วาระการด ารงต าแหน่งและ
การพน้จากต าแหน่ง*) นอกจากนัน้บรษิัทฯ ไดก้ าหนดการเกษียณอายขุองกรรมการท่ี 72 ปี โดยระบไุวใ้นนโยบาย
บรรษัทภิบาล (ขอ้ 4.7 การเกษียณอายขุองกรรมการ) *เริ่มใช ้19 ธันวาคม 2557 เป็นตน้ไป 

6. คณะกรรมการควรพิจารณาคณุสมบตัิของบคุคลท่ีจะเป็น “กรรมการอิสระ” เพื่อใหก้รรมการอิสระของบรษิัทมคีวาม
เป็นอิสระอย่างแทจ้รงิ เหมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของบรษิทั โดยความเป็นอิสระอย่างนอ้ยตอ้งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์ ที่ส  านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนด นอกจากนี ้ คณะกรรมการควรก าหนดใหก้รรมการ
อิสระมีวาระการด ารงต าแหน่งตอ่เนื่องไม่เกิน 9 ปี นบัจากวนัท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้  ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการอิสระครัง้
แรก ในกรณีที่จะแต่งตัง้กรรมการอิสระนัน้ใหด้  ารงต าแหน่งต่อไป  คณะกรรมการควรพิจารณาอย่างสมเหตสุมผลถงึ
ความจ าเป็นดงักล่าว 
แนวปฏิบตัิของบริษทั บรษิัทฯ ไดก้ าหนดนิยามกรรมการอิสระไวเ้ขม้งวดกว่าขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ในเรื่องสดัสว่นการถือหุน้ นอกจากนัน้ บรษิัท
ฯ ก าหนดใหก้รรมการอิสระมีวาระการด ารงต าแหน่ง 9 ปี หรือ ไม่เกิน 3 คราวต่อเนื่อง (แนวปฏิบตับิรษิัท บา้นป ู
จ ากดั (มหาชน) ว่าดว้ยคณะกรรมการบรษิัท ขอ้ 6.2 ในหวัขอ้ 6. วาระการด ารงต าแหน่งและการพน้จากต าแหน่ง*)  *
เริ่มใช ้19 ธันวาคม 2557 เป็นตน้ 

7.  คณะกรรมการบรษิัทไดพ้ิจารณาและน าหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรบับรษิัทจดทะเบยีนปี 2560 โดย
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยม์าปรบัใชแ้ละถือเป็นเกณฑใ์นการปรบัปรุงนโยบาย
บรรษัทภิบาล คู่มือจรยิธรรมธุรกจิ แนวปฏิบตัิของคณะกรรมการบรษิัท และกฏบตัรคณะกรรมการชดุย่อยในปี 2561 
 

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  
บรษิัทฯ ใหค้วามส าคญักบัการเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส และไดก้ าหนดนโยบายดา้นการเปิดเผยขอ้มลู ความ

โปรง่ใสรายงานทางการเงินและการด าเนินการไวใ้นนโยบายบรรษทัภิบาลของบรษิัทฯ ในการเปิดเผยสารสนเทศทางการ
เงินและอื่นๆ ที่เก่ียวกบัธุรกจิและผลประกอบการของบรษิัทฯ ที่ถกูตอ้ง ครบถว้น เพยีงพอ เชื่อถือได ้ และทนัเวลาอยา่ง
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สม ่าเสมอ ใหก้บัผูถื้อหุน้ นกัลงทนุ นกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์ตลอดจนบคุคลทั่วไป คณะกรรมการบรษิัทมุ่งมั่นท่ีจะดแูลใหม้ี
การปฏิบตัิตามกฎหมายขอ้บงัคบั และระเบียบที่เก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใสอยา่งเครง่ครดั เมื่อ
กรรมการบรษิัทหรือผูบ้รหิารมีการเปล่ียนแปลงการซือ้ขายหุน้ตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ (กลต.) ไดม้กีารรายงานขอ้มลูใหก้บัหน่วยงานก ากบัดแูลทราบตลอดเวลาโดยเครง่ครดั 
และมีการรายงานการถือครองหลกัทรพัยข์องกรรมการและผูบ้รหิารเป็นรายเดือนในการประชมุคณะกรรมการบรษิัท 

ในการดแูลเรื่องการใชข้อ้มลูภายในของบรษิัทนัน้ บรษิัทฯ มมีาตรการป้องกนัขอ้มลูภายในโดยไดก้ าหนดเป็นขอ้
ปฏิบตัิไวใ้นคู่มือจรยิธรรมธุรกิจ ในหวัขอ้ความขดัแยง้ทางผลประโยชนแ์ละการรกัษาขอ้มลูอนัเป็นความลบั โดยเฉพาะ
การใชข้อ้มลูของบรษิัทฯ 

บรษิัทฯ ถือวา่เป็นความรบัผิดชอบของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานท่ีจะตอ้งเก็บรกัษาขอ้มลูความลบัของบรษิทั 
อย่างเครง่ครดั โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอ้มลูภายในท่ียงัไม่เปิดเผยตอ่สาธารณะ หรือขอ้มลูที่มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ
หรือราคาหุน้ ในส่วนของกรรมการไดม้ีก าหนดขอ้ปฏิบตัิไวใ้นแนวทางปฏิบตัิของคณะกรรมการบรษิัท พ.ศ. 2552 และ
ก าหนดในขอ้ปฏิบตัิจรยิธรรมธุรกิจ ดงันี ้

1.  ไม่ใชโ้อกาสหรือขอ้มลูที่ไดจ้ากการเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรือพนกังานในการหาประโยชนส่์วนตนและในเรื่อง
การท าธุรกิจที่แขง่ขนักบับรษิัทฯ หรือธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง 

2.  ไม่ใชข้อ้มลูภายในเพื่อประโยชนข์องตนในการซือ้ขายหุน้ของบรษิทัฯ หรือใหข้อ้มลูภายในแกบ่คุคลอื่นเพื่อ
ประโยชนใ์นการซือ้ขายหุน้ของบรษิัทฯ 

3.  ไม่เปิดเผยขอ้มลูความลบัทางธุรกิจของบรษิัทฯ ต่อบคุคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งขนั แมห้ลงัพน้สภาพการ
เป็นกรรมการผูบ้รหิาร หรือพนกังานของบรษิัทฯ ไปแลว้ 

นอกจากนี ้บรษิัทฯ ไดก้ าหนดในนโยบายบรรษัทภิบาล ที่จะไม่ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานใชโ้อกาสจาก
การเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรือพนกังานบรษิัทฯ แสวงหาผลประโยชนส่์วนตน โดยหา้มไมใ่หก้รรมการประกอบธุรกิจที่
แข่งขนักบับรษิัทฯ หลีกเล่ียงการท ารายการท่ีเก่ียวโยงที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิัทฯ  ในกรณีที่
จ  าเป็นตอ้งท ารายการดงักลา่วบรษิัทฯ ตอ้งดแูลใหท้ ารายการดว้ยความโปรง่ใส เที่ยงธรรม เสมอเหมือนการท ารายการกบั
บคุคลภายนอก ทัง้นี ้กรรมการ ผูบ้รหิาร หรือพนกังานท่ีมีส่วนไดเ้สียในรายการนัน้จะตอ้งไม่มีส่วนในการพิจารณาอนมุตั ิ
หากรายการนัน้เขา้ขา่ยเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัภายใตป้ระกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตอ้งปฏิบตัติาม
หลกัเกณฑ ์ วิธีการ และการเปิดเผยขอ้มลูรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบรษิัทจดทะเบียนอย่างเครง่ครดั นอกจากนัน้ในแนว
ปฎิบตัิของกรรมการบรษิัทไดม้กีารก าหนด แนวทางส าหรบักรรมการหากไดร้บัรูข้อ้มลูที่ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ  
และก าหนดใหม้ีการรายงานการถือครองหลกัทรพัยข์องกรรมการและผูบ้รหิารที่มีการเปล่ียนแปลงเป็นประจ าทกุเดือนใน
การประชมุคณะกรรมการบรษิัท  

ในส่วนของการพฒันาระบบควบคมุการใชข้อ้มลูภายใน บรษิัทฯ ไดน้ าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 
Technology: IT) มาใชค้วบคมุ เช่น ระบบการป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มลูของบรษิัทฯ จากบคุคลภายนอก ระบบควบคมุ
ระดบัการเขา้ถงึขอ้มลูของบรษิัทฯ ของพนกังานในระดบัต่างๆ ใหต้รงกบัความรบัผิดชอบ ในกรณีที่ผูบ้รหิารหรือพนกังาน
มีส่วนรว่มในการท างานเฉพาะกจิที่เก่ียวกบัขอ้มลูที่ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะและอยู่ระหวา่งการเจรจา ซึง่งานนัน้ๆ 
เขา้ขา่ยการเก็บรกัษาขอ้มลูภายในอนัอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ ผูบ้รหิารและ

พนกังานเหล่านัน้จะมีการท าสญัญาการเก็บรกัษาขอ้มลูภายใน (Confidentiality Agreement) ไวก้บับรษิัทฯ จนกวา่จะ
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มีการเปิดเผยขอ้มลูต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์

การดูแลเรื่องการใชข้อ้มลูภายในของบริษัทฯ นัน้ บริษัทฯ ไดก้ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัการท างานของพนกังานทุกระดบัใน
หมวดวินยัและลงโทษก าหนดว่า พนกังานผูใ้ดไม่ปฏิบตัิตามหรือฝ่าฝืนวินยัที่ก าหนดไว ้ใหถื้อว่าพนกังานผูน้ัน้ท าผิดวินยั
และตอ้งไดร้บัโทษตามลักษณะแห่งความผิด โดยมีใจความว่า “เปิดเผยความลบัของบริษัทฯ เจตนาท าลายชื่อเสียง 
ความเชื่อถือหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อันเป็นเหตุให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายหรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ” 
พนกังานผูท้  าผิดจะไดร้บัโทษรุนแรงถึงขัน้ไล่ออก 

 

 
9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี   

 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีตามเกณฑก์ารประเมินของบรษิัทฯ ไดแ้ก่ ความเป็น
อิสระในการปฏิบตัิงาน คณุภาพ มาตรฐานการปฏิบตัิงาน และผูส้อบบญัชีมีคณุสมบตัิถกูตอ้งตามประกาศของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  น าเสนอคณะกรรมการบรษิัท เพื่อขออนมุตัิผูถื้อหุน้แตง่ตัง้ 

1.  นางสาวรจนาถ  ปัญญาธนานศุาสตร ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 8435  และหรือ 
2.  นางสาวอมรรตัน ์ เพิ่มพนูวฒันาสขุ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 4599  และหรือ 
3.  นายพงทวี  รตันะโกเศศ   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขที่ 7795 และหรือ 
4.  นายวเิชียร  กิ่งมนตรี    ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 3977 

แห่งบรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั (PwC) ที่มีเครือขา่ยครอบคลมุในหลายประเทศ เป็นผูส้อบบญัชี
ของบรษิัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2563 ดว้ยคา่สอบบญัชีจ านวนเงิน 2,580,900 บาท รวมทัง้รบัทราบคา่สอบ
บญัชีงบการเงินรวมประจ าปีและรายไตรมาสของบรษิัทและบรษิัทย่อยรวมจ านวนเงิน 87,763,000  บาท  
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รายงานคณะกรรมการบรรษัทภบิาลและสรรหา 
 

 
 

นายระวิ คอศิร ิ 
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

 
 
 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประกอบดว้ย นายระวิ คอศิร ิเป็นประธานกรรมการ นายวีระเจตน ์ว่องกศุลกจิ นาย
อนนต ์สิรแิสงทกัษิณ และ นายพริยิะ เข็มพล เป็นกรรมการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ซึ่งปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความ
อิสระ ครอบคลมุขอบเขตหนา้ที่ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท สอดคลอ้งตามหลกัเกณฑแ์ละแนวทางปฏิบตัิ
ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และเป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการท่ีดีส าหรบับรษิัทจดทะเบียนปี 2560 
ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์  
 ในปี 2563 คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหามีการประชมุรวม 4 ครัง้ โดยกรรมการบรรษัทภิบาลและ    
สรรหาเขา้ประชมุครบทกุครัง้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาสรุปการปฏิบตัิงานในปี 2563 ในภารกิจดา้นตา่ง ๆ ดงันี ้

 
ภารกิจด้านการก ากับดูแลกิจการ  

1. การติดตามก ากับดูแลการปฎบิัติตามนโยบายบรรษัทภบิาลและคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ 

ในปี 2563 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไดต้ิดตามและประเมินประสิทธิภาพในการน านโยบาย

บรรษัทภิบาลและคู่มือจรยิธรรมธุรกิจไปปฏิบตัิในองคก์ร โดยใชผ้ลส ารวจความเห็นของพนกังานเก่ียวกบั

วฒันธรรมองคก์รประจ าปี 2562 ในส่วนของคณุลกัษณะ “มุง่มั่นยืนหยดั” (Committed) เป็นตวัชีว้ดั ซึง่มีผลการ

ประเมินอยูใ่นเกณฑท์ี่น่าพอใจ โดยมีทัง้การจ าแนกตามระดบัพนกังานและสถานท่ีปฏิบตัิงาน 

 
2.  การส่งเสริมวัฒนธรรมองคก์รและทัศนคติด้านบรรษัทภบิาล 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไดต้ิดตามแผนงานการประชาสมัพนัธเ์พื่อส่งเสริมวฒันธรรมองคก์รและ
ทศันคติดา้นบรรษัทภิบาลภายในองคก์ร ซึ่งไดด้  าเนินการในปี 2563 โดยมีผลการด าเนินงานตามแผนงานเป็นท่ี
น่าพอใจ 
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3.  การรับข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภบิาล 
ตามที่บริษัทฯ ก าหนดใหม้ีช่องทางและขัน้ตอนในการรบัขอ้รอ้งเรียนใหค้รอบคลมุผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม โดยจดั
ใหม้ีระบบรบัขอ้รอ้งเรียนผ่านเว็บไซตข์องบริษัทฯ ในหวัขอ้บรรษัทภิบาล (Corporate Governance) เรื่องการรบั
ขอ้รอ้งเรียน ที่จะส่งขอ้มลูมายงัประธานคณะกรรมการบรรษัทและสรรหา ที่อีเมล GNCchairman@banpu.co.th 
และ/หรือ เลขานุการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ที่อีเมล GNCSecretariat@banpu.co.th ซึ่งเป็น
ผูร้บัขอ้รอ้งเรียนโดยตรง และจัดใหม้ีการรายงานการรบัขอ้รอ้งเรียนใหค้ณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
รบัทราบในทกุไตรมาส เพื่อสรุปรายงานแก่คณะกรรมการบรษิัทเป็นรายปีนัน้ โดยในปี 2563 มีการรอ้งเรียนจากผู้
มีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่มจ านวน 9  เรื่องและไดด้  าเนินการแกไ้ขเรียบรอ้ยแลว้ 

 
4.  การประเมินผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไดด้  าเนินการทบทวนแนวทางและรูปแบบเอกสารที่เหมาะสมที่จะใชใ้น
การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรษิัท ซึง่คณะกรรมการบรษิัทไดอ้นมุตัิใหน้ าไปใชใ้นการ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานกรรมการบรษิัทประจ าปี ประกอบดว้ย แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานแบบทัง้คณะ 
คณะกรรมการชดุย่อยและการประเมินกรรมการเป็นรายบคุคล ซึ่งแบบประเมินผลฯ แบบทัง้คณะประกอบดว้ย
ค าถามที่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัหินา้ที่ของคณะกรรมการบรษิัทใน 5 หมวดหลกั ไดแ้ก่  

1. โครงสรา้งและองคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษิัท 
2. บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัท 
3. การสรรหากรรมการบรษิัท 
4. ค่าตอบแทนกรรมการบรษิัท  
5. การประชมุคณะกรรมการและการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการ  

 
ซึ่งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไดน้ าเสนอผลการประเมินประจ าปี  ต่อที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท 
สรุปไดว้่าในภาพรวมคณะกรรมการมีความพอใจกบัผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการทัง้คณะกล่าวคอื 
คะแนนเฉล่ียรวม 4.74 จากคะแนนเต็ม 5 โดยทกุหวัขอ้มคีะแนนเฉล่ียอยู่ในเกณฑ ์ ดี ถงึ ดเียี่ยม (ชว่งคะแนน
ระหว่าง 4.5 – 5.0) คณะกรรมการบรษิัทไดร้บัทราบผลการประเมินพรอ้มขอ้เสนอแนะ และไดแ้ลกเปล่ียนความ
คิดเห็นระหว่างกนัในที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท เพื่อน าไปปรบัปรุงใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่บรษิัทฯ 
  
ส าหรับการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหานั้น แบบประเมินประกอบดว้ย
หวัขอ้ใน 4 หมวดหลกัดงันี ้

1. คณุสมบตัิของคณะกรรมการ 
2. หนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรการ 
3. หนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการชดุย่อยตามกฎบตัร 
4. การประชมุและการรายงาน 
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ผลการประเมินการปฏิบัติงานประจ าปีของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ มีคะแนนเฉล่ียอยู่ในเกณฑด์ีมาก 
คือ มีคะแนนเฉล่ียรวม 4.67 จากคะแนนเต็ม 5 โดยคณะกรรมการชดุย่อยแต่ละคณะไดร้ายงานผลการประเมินฯ 
เป็นส่วนหนึ่งของการรายงานผลการปฏิบตัิงาน ซึ่งมีการรายงานใหค้ณะกรรมการบรษิัทไดร้บัทราบเป็นรายปี 
นอกจากนีก้รรมการบริษัทไดป้ระเมินผลการปฏิบตัิงานตนเองเป็นรายบุคคล ซึ่งแบบประเมินประกอบดว้ยหวัขอ้
ใน 7 หมวดหลกั ดงันี ้ 

1. โครงสรา้งและองคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษิัท 
2. บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัท 
3. จรยิธรรมและการก ากบัดแูลกิจการ 
4. การพฒันากรรมการ 
5. ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ 
6.  การประชมุคณะกรรมการ 
7.  การปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการในภาพรวม  

ผลการประเมินประจ าปี มีคะแนนเฉล่ีย 4.56 จากคะแนนเต็ม 5 คณะกรรมการบริษัทไดร้บัทราบผลการประเมิน
พรอ้มข้อเสนอแนะ และมีความพอใจกับผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล และไดแ้ลกเปล่ียนความ
คิดเห็นระหว่างกนัในที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท เพื่อน าไปปรบัปรุงใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่บรษิัทฯ 

 

ภารกิจด้านการสรรหากรรมการและการจัดให้มีแผนสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง 

การสรรหากรรมการทีค่รบก าหนดตามวาระในปี 2562 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพิจารณาทบทวนคณุสมบตัิและความเหมาะสมในการปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการท่ี
ครบวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทอนมุตัิเพื่อเสนอชื่อใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณา
เลือกตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งต่อไปอกีวาระหนึง่ ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 มกีรรมการ 4 ราย ไดร้บัการเลือกตัง้
จากผูถื้อหุน้ ไดแ้ก่  

1. นายเมธี เอือ้อภิญญกลุ 
2. นายพิชยั ดษุฎีกลุชยั 
3. นายสทุศัน ์เศรษฐ์บญุสรา้ง 
4. นายอนนต ์สิรแิสงทกัษิณ               

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไดพ้ิจารณาทบทวนคณุสมบตัิและความเหมาะสมในการปฏิบตัิหนา้ที่ของ
กรรมการท่ีครบวาระการด ารงต าแหน่งแลว้เห็นว่ากรรมการท่ีครบวาระการด ารงต าแหน่งทัง้ 4 คน เป็นผูม้ีคณุสมบตัเิหมาะสม
และมีผลการปฏิบตัิงานดี สมควรไดร้บัการพิจารณาเสนอชื่อตอ่ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เพื่อเลือกตัง้เป็น
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท ซึ่งไดด้  าเนินการตามขัน้ตอนการแต่งตัง้กรรมการครบถว้นแลว้ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  
 

 
 

     นายตีรณ   พงศม์ฆพฒัน ์
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบ บรษิัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอิสระผูท้รงคณุวฒุิซึ่งมีประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญหลากหลายทัง้ดา้นการบญัชี การเงินการธนาคาร การบรหิาร และเศรษฐศาสตร ์จ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ นาย
ตีรณ พงศม์ฆพฒัน ์ประธานกรรมการตรวจสอบ  นายสทุศัน ์เศรษฐ์บญุสรา้ง และนายพิชยั ดษุฎีกลุชยั กรรมการตรวจสอบ โดย
มีนางสาววิยะดา วิบลูยศ์ิรชิยั ผูอ้  านวยการสายอาวโุส-ตรวจสอบภายในและก ากบัการปฏิบตังิานตามกฎหมายของบรษิัทฯ 
เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบตัิหนา้ที่อยา่งเป็นอิสระ ตามขอบเขตและความรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ
บรษิัทตามที่ระบไุวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีการทบทวนใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  แนวปฏิบตัิที่ดี และการก ากบัดแูลกจิการท่ีดีของบรษิัทฯ  
โดยมุ่งเนน้ใหม้กีารปฏิบตัิตามกฎหมายระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  
การปฏิบตัิตามนโยบายเก่ียวกบัการต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชั่นของบรษิัทฯ อย่างเครง่ครดั มีระบบการประเมินความเส่ียงและ
ติดตามสถานการณส์ าคญัที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม  และมีการ
ตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อใหบ้รรลเุป้าหมายและด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งยั่งยืน   

 ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุรวม 9 ครัง้ กรรมการตรวจสอบเขา้รว่มประชมุครบองคป์ระชมุทกุครัง้  โดย
ในช่วงที่สถานการณร์ะบาดโควิดรุนแรง คณะกรรมการตรวจสอบไดม้ีการประชมุผ่านระบบออนไลน ์ รว่มกบัฝ่ายบรหิาร 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชีในวาระท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้ไดป้ระชมุกบัผูส้อบบญัชีโดยที่ไม่มีฝ่ายจดัการเขา้รว่ม 
โดยไดร้ายงานผลการประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทเป็นประจ าทกุไตรมาส สรุป
สาระส าคญัในการปฏิบตัิหนา้ที่ไดด้งันี ้
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1. การสอบทานรายงานทางการเงิน  คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานขอ้มลูที่ส  าคญัของรายงานทางการ
เงินรายไตรมาสและประจ าปี 2563 ของบรษิัทฯ รวมถึงรายการเก่ียวโยงกนั รายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และ
ความเหมาะสมของนโยบายการบญัชี โดยเชิญฝ่ายจดัการที่เก่ียวขอ้งและผูส้อบบญัชีเขา้ร่วมประชุมในวาระการพิจารณางบ
การเงิน เพื่อชีแ้จงและตอบขอ้ซกัถาม ในเรื่องความถกูตอ้งครบถว้นของรายงานทางการเงิน การปรบัปรุงรายการบญัชีส าคญั 
รวมทัง้ความเพียงพอของขอ้มูลที่เปิดเผยไวใ้นรายงานทางการเงินและขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชี จากการพิจารณาและสอบ
ทาน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลอ้งตามที่ผูส้อบบญัชีไดร้ายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข เชื่อมั่นไดว้่าการ
จัดท ารายงานทางการเงินเป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย และมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS)  ซึ่ง
สอดคลอ้งกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสากล ( IFRS) มีความถูกตอ้งครบถว้นเชื่อถือได ้มีการเปิดเผยขอ้มูลอย่าง
เพียงพอและทนัเวลา อนัเป็นประโยชนต์่อนกัลงทนุและผูใ้ชร้ายงานทางการเงิน 

2. การสอบทานการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน
ประสิทธิผลและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล COSO ซึ่งครอบคลมุ การควบคุมภายในองคก์ร 
การประเมินความเส่ียง การควบคมุการปฏิบตัิงานระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มลู และระบบการติดตาม  โดยพิจารณา
จากรายงานผลการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ  ผลจากการติดตามการแก้ไขข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ และจาก
ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี รวมถึงการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในตามแบบประเมินของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.)  ซึ่งไม่พบประเด็นหรือขอ้บกพรอ่งที่เป็นสาระส าคญั มั่นใจไดว้่า
บรษิัทฯ มีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการตรวจสอบก ากับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Global Internal Audit) ผ่านการพิจารณาอนุมตัิ
แผนการตรวจสอบภายในประจ าปีรวมถึงงบประมาณและอัตราก าลังคน การติดตามผลการปฏิบั ติงานของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน และการประเมินผลการปฏิบตัิงานของหวัหนา้สายงานตรวจสอบภายใน ปัจจบุนับรษิัทฯ มีการขยายตวัไปใน
หลายธุรกิจซึ่งมีความซบัซอ้นและก าลงัมีความส าคญัอย่างมาก อาทิเช่น ธุรกิจก๊าซธรรมชาติในสหรฐัอเมริกา คณะกรรมการ
ตรวจสอบเพิ่มความระมดัระวงัในการก ากบัดแูลโดยใหค้วามส าคญัในเรื่องการตรวจสอบเชิงป้องกนัโดยมุ่งเนน้ตามความเส่ียง
หลกัขององคก์ร (Risk Based Audit) สนบัสนนุและส่งเสรมิในการพฒันาปรบัปรุงคณุภาพงานตรวจสอบภายในใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐานสากล การพฒันาบุคคลากรในหน่วยงานตรวจสอบภายใน การน าเทคโนโลยีมาปรบัใชเ้พื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ตรวจสอบและติดตาม พรอ้มทัง้ใหเ้สนอขอ้แนะน าในการปฏิบตัิงานของหน่วยตรวจสอบภายในที่สอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธข์อง
องคก์รเพื่อสรา้งมลูค่าเพิ่มและปกป้องผลประโยชนข์องผูม้ีส่วนไดเ้สีย  

ในปี 2563 จากสถานการณโ์ควิดที่เกิดขึน้ทั่วโลก หน่วยงานตรวจสอบภายในไดป้รบัเปล่ียนวิธีการตรวจสอบเป็น 
“Remote Audit” โดยมุ่งเนน้การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงลกึ (insight) ดว้ยการใช ้Data Analytics และ Digital Technologies ต่างๆ 
ในการวิเคราะหเ์พื่อหาสิ่งผิดปกติและมีความเส่ียง (Red Flags) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคมุภายใน
ที่ส  าคญัในแต่ละธุรกิจ และเพื่อปรบัปรุงกระบวนการปฏิบตัิงานใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ การลดตน้ทนุ ตลอดจนการเสรมิสรา้ง
ความพรอ้มในการขยายธุรกิจและการลงทุน โดยคงรกัษาคุณภาพและประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายในไดเ้ป็นอย่างดี และ
เพื่อกา้วไปสู่การเป็น “Smart Audit & Continuous Monitoring” 

 
3. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับธุรกิจ คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฏิบตัิ

ตามกฎหมายและขอ้ก าหนดต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทบา้นปู โดยหน่วยงานก ากับดูแลการปฏิบัติงานตาม
กฎหมาย (Corporate Compliance) ท าหน้าที่ส่งเสริม เฝ้าระวัง และติดตามการด าเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย 
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ข้อก าหนดภายนอก และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ ได้ยกระดับ Group Compliance Standard 
Documents ซึ่งมีแนวปฏิบัติที่บังคับใช้กับทุกประเทศ โดยใช้หลัก Three Lines of Defense ในการบริหารความเส่ียงดา้น 
Compliance ให้ค าแนะน าเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายแก่หน่วยงาน พรอ้มทั้งปรับปรุง Compliance Process ตาม
กิจกรรม (Activities-Based Compliance) ใหค้รอบคลมุทัง้ High Level และ End to End   

ในปี 2563 บริษัทฯ ไดน้ าโปรแกรม C-RiM (Compliance Risk Management) มาใชใ้นการบริหารความเส่ียงของ
องคก์รและก ากับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย และติดตามกระบวนการประเมินความเส่ียงแบบ Real Time ที่สามารถ
น าเสนอรายงานไดห้ลากหลายรูปแบบตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชท้ี่หลากหลาย พรอ้มทัง้ไดพ้ฒันาโปรแกรม Laws in 
hand เพื่อติดตามและเตรียมความพรอ้มรองรบักับกฎหมายใหม่ไดอ้ย่างทนัท่วงที  นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดเ้ตรียมความพรอ้ม
ส าหรบั พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล (PDPA) ของประเทศไทย และส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศต่างๆ โดยไดก้ าหนดนโยบาย
และแนวปฏิบัติต่างๆ มีการจัดตัง้คณะท างาน แต่งตัง้  Data Protection Officer (DPO) และจัดท า Data Inventory ของทุก
หน่วยงาน และส่ือสารใหท้กุคนไดร้บัทราบและถือปฏิบตัิอย่างเครง่ครดั บรษิัทฯ ไดม้ีการรายงานดา้นการบรหิารความเส่ียงและ
รายงานผลการตรวจสอบภายในซึ่งครอบคลุมความเส่ียงที่ส  าคัญดา้นการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Risk) ต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอ 

  
4. การก ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ และความมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และพนักงาน โดยมี
คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารเป็นแบบอย่างที่ดี และจากการสอบทานรายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่ อาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน บริษัทฯ ด าเนินการตามเงื่อนไขการคา้ทั่วไป 
เป็นธรรม สมเหตุสมผล และเป็นประโยชนต์่อการด าเนินงานของบริษัทฯ สอดคลอ้งตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยมุ่งมั่นด าเนินงานดว้ยความซื่อสตัย์
สจุริตและโปร่งใส ยึดหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีและมีจริยธรรมทางธุรกิจ สนบัสนุนใหป้ฏิบตัิตามนโยบายและแนวปฏิบตัิ
เก่ียวกบัการต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชนั และนโยบาย Corporate Fraud Management ของบรษิัทฯ  อย่างเครง่ครดั โดยบรษิัทฯ มี
ช่องทางการรบัเรื่องรอ้งเรียนหรือขอ้มูลเก่ียวกับการทุจริต (Whistleblower Channel) มี Investigation Committee ท าหนา้ที่
สืบสวนหากพบการทจุรติหรือเหตอุนัควรสงสยั และพิจารณาขอ้รอ้งเรียนท่ีเป็นธรรมต่อทกุฝ่าย 

 
5. การก ากับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยง  คณะกรรมการไดส้อบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของกระบวนการบริหารความเส่ียง การประเมินและติดตามสถานการณค์วามเส่ียงส าคญัที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนิน
ธุรกิจของบรษิัทฯ มาตรการป้องกนัต่างๆ ในการบรหิารจดัการกบัความเส่ียงใหอ้ยู่ในระดบัท่ียอมรบัได ้รวมถึงทิศทางของธุรกิจ
ใหม่ ๆ ที่บรษิัทฯ ขยายการลงทนุ โดยปัจจยัความเส่ียงนัน้อาจเกิดขึน้จากสถานการณ ์สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ ที่เปล่ียนแปลง
ไป โดยครอบคลุมความเส่ียงดา้นกลยุทธ ์การปฏิบัติงาน การเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ทจุรติคอรร์ปัชนั และความเส่ียงต่อชื่อเสียงองคก์ร จากการรายงานของหน่วยงานบรหิารความเส่ียงทกุไตรมาส  ทัง้นีห้น่วยงาน
ความเส่ียงไดต้ิดตามการบริหารจดัการความเส่ียงส าคญั แนวทางป้องกันแกไ้ข สถานการณท์ี่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจโดย
เนน้การบรหิารจดัการความเส่ียงอย่างเป็นระบบ สามารถตอบสนองต่อสถานการณแ์ละแนวโนม้ต่าง ๆ ที่มีการเปล่ียนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว ในปี 2563 บริษัทฯ ใหค้วามส าคญัแก่ความเส่ียงที่เป็นกระแสของโลกปัจจุบนั ไดแ้ก่ ความมั่นคงและปลอดภยั
ทางไซเบอร ์(cybersecurity) และความเส่ียงดา้น ดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และธรรมาภิบาลที่เก่ียวขอ้งกับบริษัท หรือ ESG 
(Environment, Social, and Governance) โดยบรษิัทฯ ไดม้ีแผนรบัมือและการติดตามอย่างใกลช้ิด  
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10.   ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

ตลอดระยะเวลาสามทศวรรษในการด าเนินธุรกจิ ตามความเชื่อที่ว่า “อตุสาหกรรมที่ดจีะตอ้งพฒันาควบคู่ไปกบัการ
พฒันาสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม” บรษิัทฯ ใหค้วามส าคญัสงูสดุตอ่ความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มในทกุพืน้ท่ีที่บรษิัทฯ 
ด าเนินธุรกิจ โดยใหก้ารสนบัสนนุกิจกรรมที่มีสว่นสรา้งสรรคส์งัคมอยา่งสม ่าเสมอ และไดจ้ดัสรรงบประมาณส่วนหนึ่งจาก
รายไดข้องบรษิัทฯ เพื่อใชด้  าเนินกิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) ทัง้ในระดบั
ทอ้งถิ่นและระดบัองคก์รอยา่งต่อเนื่อง  ทัง้นีร้วมไปถงึโครงการ CSR ในประเทศที่บรษิัทฯ เขา้ไปด าเนินธุรกจิ ไดแ้ก่ สาธารณรฐั
อินโดนีเซีย สาธารณรฐัประชาชนจีน สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศออสเตรเลีย 

บรษิัทฯ ไดป้ระกาศกลยทุธก์ารด าเนินกิจกรรมดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคม โดยใช ้ “การเรียนรู้”  หลากหลายรูปแบบ
ในการขบัเคล่ือนกิจกรรมซีเอสอารข์องบรษิัทฯ เพราะเราเชื่อว่า "พลงัความรูค้ือ พลงัแห่งเปล่ียนแปลงและพฒันา"   

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยังเนน้การด าเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ ดว้ยหลักการ “ท าด้วยใจ” หรือ “Do by Heart” บนพืน้ฐาน
ของความ “จริงใจ” “จริงจัง” และ “เต็มใจ” เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ นอกจากนี  ้บริษัทฯ ได้
ด  าเนินการปลกูฝังจิตส านึกของพนกังานทุกระดบัใหม้ีความรบัผิดชอบต่อสงัคมอย่างจริงจงัและต่อเนื่อง  เพื่อใหด้  ารงอยู่เป็น
วฒันธรรมองคก์รที่ดีตลอดไป โดยมีเป้าหมายสงูสดุคือใหช้มุชนและสงัคมเติบโตอย่างยั่งยืน 

 
แนวทางเกี่ยวกับ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”  ตามหลกัการแนวทางความรบัผิดชอบต่อสงัคม 8 ขอ้ มีดงันี ้
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม   
 บรษิัทฯ ยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรมดงัที่ปรากฏในวิสยัทศันแ์ละพนัธกจิของบรษิัทฯ รวมถงึการจดัท า

นโยบายบรรษัทภิบาลและคูม่ือจรยิธรรมธุรกิจ เพื่อใหก้ารปฏิบตังิานของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิัทฯ 
เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน สามารถบรรลเุป้าหมายทางธุรกจิควบคู่ไปกบัการธ ารงไวซ้ึง่จรยิธรรม เพื่อประโยชนข์องผูม้ีส่วน
ไดเ้สีย ผูถื้อหุน้ บรษิัท และสงัคม 

 
2. การต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปชั่น   

 บรษิัทฯ ด ารงแนวทางการบรหิารงานบนหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี โดยเนน้เรื่องความโปรง่ใส ความซื่อสตัย ์ มีจรยิธรรม 
มีประสิทธิภาพในการท างานท่ีควบคู่กบัความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มและผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้ง โดยก าหนดให้
มีส่วนงานในโครงสรา้งองคก์รที่มหีนา้ที่ชดัเจนเพื่อก าหนดหรือก ากบัดแูลการปฏิบตังิานในอนัท่ีจะท าใหก้ารด าเนินธุรกจิ 
ถกูตอ้งตามกฎหมายและเป็นไปตามแนวทางธรรมาภิบาลดงักล่าว 

 บรษิัทฯ จดัตัง้หน่วยงาน Legal Compliance เพื่อบรหิารความเส่ียงที่อาจเกดิจากการด าเนินการที่ไม่ถกูตอ้งตาม
กฎระเบียบและก ากบัดแูลใหท้กุสายงานในกลุม่บรษิัทปฏิบตัิใหถ้กูตอ้งตามกฎหมายที่เชื่อมโยงกบัพืน้ฐานการงานโดย
ละเอียด (Activity Base) ของหน่วยงานนัน้ๆ  โดยก าหนดเป็นรายการเพื่อประเมินตนเอง (regulatory compliance 
checklist) หน่วยงาน Legal Compliance เป็นผูก้  ากบัดแูล และท ารายงานทกุครึง่ปี นอกจากนัน้แต่ละสายงานตอ้งมีการ
ทบทวนกฎระเบียบตา่งๆ ใหท้นัตอ่การเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ 

 หน่วยงาน Risk Management ท าหนา้ที่ประเมินความเส่ียงในดา้นธุรกจิ แผนกลยทุธ ์  แผนงานประจ าปีอย่าง
ต่อเนื่อง ในปี 2557 ไดเ้พิม่การประเมินความเส่ียงของการทจุรติที่อาจเกดิขึน้ในกระบวนการท างานและจดัเตรียม
แนวทางป้องกนัหรือแกไ้ข มีการติดตามทบทวนความเส่ียงดงักลา่วไตรมาสละครัง้ และรายงานตอ่คณะกรรมการบรษิัท
อย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้  
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 บรษิัทฯ จดัท านโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจรยิธรรมธุรกจิตัง้แต่ปี 2545 และมีการปรบัปรุงล่าสดุในปี 2561 โดย 
คู่มือจรยิธรรมธุรกิจไดก้ าหนดแนวปฏิบตัิเรื่องการใหห้รือรบัของขวญัและการเลีย้งรบัรองทางธุรกจิ เพื่อป้องกนัการ
กระท าที่เป็นคอรร์ปัชั่น หรือแมแ้ต่หนทางที่น าไปสู่การกระท าดงักล่าว (หวัขอ้ 3.4 และ 3.5)  มีคณะกรรมการบรรษัทภิ
บาลและสรรหา และหน่วยงานบรรษัทภิบาลเป็นผูด้แูลดา้นนโยบาย ส่ือสารความเขา้ใจใหแ้ก่พนกังาน ผ่านการ
ปฐมนิเทศกแ์ละกจิกรรมตา่งๆ และรวบรวมขอ้รอ้งเรียนท่ีส่งผ่านทางช่องทางรอ้งเรียน (Complaint Channel) น าเสนอ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อด าเนินการตามขัน้ตอนต่อไป ในปี 2557 บรษิัทฯได้
มีนโยบายคุม้ครองผูท้ี่ใหเ้บาะแส (Whistleblowing Policy) เพื่อคุม้ครองผูร้อ้งเรยีนและกระตุน้การมีส่วนรว่มเพื่อ
สอดส่องพฤติกรรมที่เป็นการทจุรติต่อองคก์รและผูท้ี่มีส่วนไดเ้สียอืน่ๆ และมีกระบวนการพิจารณาประเด็นรอ้งเรียนโดย
คณะกรรมการจดัการการทจุรติในองคก์ร (Fraud Management Committee) และน าเสนอผูบ้รหิารระดบัสงูพิจารณา
ต่อไป 

 บรษิัทฯ ไดแ้สดงเจตนารมณก์ารต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นในโครงการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อตา้นทจุรติ (The Private Sector Collective Action  Against  Anti-Corruption: CAC) ตัง้แตปี่ 2553 และใหค้วาม
รว่มมือสนบัสนนุ IOD ในการจดักิจกรรมเพื่อการประชมุชีแ้จงหรืออบรมสมัมนาเก่ียวกบัโครงการดงักล่าวอยา่งต่อเนื่อง 
ในปี 2556 ไดท้ าการประเมินตนเองตามแบบรษิัทฯ ด ารงแนวทางการบรหิารงานบนหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี โดยเนน้เรื่อง
ความโปรง่ใส ความซื่อสตัย ์  มีจรยิธรรม มีประสิทธิภาพในการท างานท่ีควบคูก่บัความรบัผิดชอบต่อสงัคมและ
ส่ิงแวดลอ้มและผูท้ี่มีสว่นเก่ียวขอ้ง โดยก าหนดใหม้ีส่วนงานในโครงสรา้งองคก์รที่มีหนา้ที่ชดัเจนเพื่อก าหนดหรือก ากบั
ดแูลการปฏิบตัิงานในอนัท่ีจะท าใหก้ารด าเนินธุรกิจ ถกูตอ้งตามกฎหมายและเป็นไปตามแนวทางธรรมาภิบาลดงักล่าว 

 บรษิัทฯ ไดผ่้านการรบัรองเป็นสมาชิกโครงการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทจุรติ ตัง้แต่ปี  
2558 และไดร้บัการต่ออายกุารรบัรองเป็นวาระท่ี 2 ในปี 2561 

 ในปี 2562 บรษิัทไดส่ื้อสารและจดัฝึกอบรมใหค้วามรูพ้นกังานเก่ียวกบันโยบายและแนวปฏิบตัใินการต่อตา้น 
คอรร์ปัชนัรวมทัง้นโยบายที่เก่ียวขอ้งอยา่งต่อเนื่อง เช่น นโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มื่อจรยิธรรมทางธุรกจิ แนวปฏิบตัิ
ตามนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชนั เรื่อง การให-้รบัของขวญั การเลีย้ง หรือประโยชนอ์ื่นใด โดยพนกังานทกุระดบัสามารถ
เขา้ถงึนโยบายตา่งๆ ผ่านทาง internal e-mail communication และ เว็ปไซตภ์ายในของบรษิัท นอกจากนีใ้นปีที่ผ่านมา 
บรษิัทฯ ไดจ้ดัท าจรรยาบรรณคู่คา้ เพื่อใชเ้ป็นแนวปฏิบตัิขัน้พืน้ฐานของคู่คา้ของบรษิัทฯ ที่ด  าเนินธุรกิจดว้ยความ
รบัผิดชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม ธรรมาภิบาล เคารพต่อหลกัสิทธิมนษุยชน ตามนโยบายห่วงโซ่อปุทานท่ียั่งยืน เพื่อใหคู้่
คา้ไดร้บัทราบและถือปฏิบตัิรว่มกนั 

   
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
 บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับสิทธิมนุษยชนโดยถือเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์ดา้นการพัฒนาความยั่งยืน โดยเคารพใน

หลกัการดา้นสิทธิมนษุยชนทัง้ในระดบัทอ้งถิ่นและระดบัสากล ทัง้นีภ้ายใตห้ลกั UN Guiding Principle on Business & 
Human Rights และ Universal Declaration on Human Rights ของสหประชาชาติ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะหาแนวทาง
ป้องกนัและลดผลกระทบดา้นสิทธิมนษุยชนอนัเนื่องมาจากการด าเนินงานของบรษิทัฯ ซึ่งแนวปฏิบตัิเหล่านีเ้ป็นส่วนหนึง่
ของการส่งเสริมวัฒนธรรมองคก์ร ตัวอย่างการด าเนินงาน เช่น การก าหนดคุณสมบัติดา้นอายุของพนักงานว่าตอ้ง
มากกว่าระเบียบขอ้บงัคบัการจา้งแรงงานเด็กในทกุประเทศที่บรษิัทฯ เขา้ไปด าเนินธุรกิจ หรือการเปิดโอกาสใหพ้นกังาน
สามารถจดัตัง้สหภาพแรงงานและมีการประชมุรว่มกบัสหภาพแรงงานอย่างสม ่าเสมอ 
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4.  การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  
 บรษิัทฯ มีความเชื่อวา่ความส าเรจ็ขององคก์รขึน้อยู่กบัคนที่มีความสามารถ และมีพฤตกิรรมอย่างเหมาะสม การให้

โอกาสพนกังานทกุเชือ้ชาติ ภาษา และเพศอยา่งเสมอภาคเท่าเทียมกนั การปฏิบตัิที่เป็นธรรมต่อพนกังานในทกุ
กระบวนการของการบรหิารทรพัยากรมนษุยจ์ึงเป็นส่ิงส าคญั โดยบรษิัทฯ มกีารบรหิารจดัการที่เก่ียวขอ้ง เช่น ใน
กระบวนการสรรหาและคดัเลือกพนกังาน บรษิัทฯ ใหโ้อกาสกบัทกุชนชาติอยา่งเท่าเทียม โดยปัจจบุนับรษิัทฯ มีพนกังาน
มากถึง 12 สญัชาติ และในกระบวนการบรหิารค่าตอบแทน บรษิัทฯ ยึดหลกัการจา่ยค่าตอบแทนท่ีเชื่อมโยงกบัผลส าเรจ็
ของงาน มกีารจดัตัง้คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการประเมินคา่งาน เพื่อใหเ้กิดความโปรง่ใสในทกุ
ขัน้ตอนการบรหิารค่าตอบแทน เป็นตน้ 

 
5.  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค   
 บรษิัทฯ มีนโยบายที่จะผลิตสินคา้ใหม้ีคณุภาพตรงตามที่ตกลงไวก้บัลกูคา้ และไม่เป็นอนัตรายต่อผูน้  าไปใชง้าน เช่น 

บรษิัทฯ ไดม้ีมาตรการป้องกนัส่ิงเจือปนในถ่านหินโดยการตดิตัง้ GPS ที่รถดนัถา่นหินท่ีท่าเรือบอนตงั  เพื่อป้องกนัไมใ่ห้
รถดนัถ่านหินกดใบมีดหนา้รถลงไปถึงพืน้หินของลานกองถา่น ขณะดนัถ่านหินลงสายพาน ซึ่งจะท าใหเ้ศษหินปนไปกบั
ถ่านหินได ้

   
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม   
 การรกัษาการเติบโตของธุรกิจควบคู่ไปกบัความรบัผิดชอบต่อสงัคม และรกัษาคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม ถือเป็นความทา้ทาย

ที่ส  าคญัของธุรกิจเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้า  บรษิัทฯ ไดม้ีการประเมินความเส่ียงและผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มที่อาจ
เกิดขึน้ในทกุโครงการ  เพื่อใหส้ามารถวางแผนผลิตไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกบัมาตรการป้องกนัและลด
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มที่เหมาะสม ซึ่งเมื่อประเมินประเด็นตา่งๆ รอบดา้นแลว้   บรษิัทฯ มีประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้มที่ส  าคญั 
ไดแ้ก่ การอนรุกัษ์พลงังาน การเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ การปฏิบตัิตามกฏหมาย การใชป้ระโยชนท์ี่ดิน และความ
หลากหลายทางชวีภาพ ซึง่กระบวนการบรหิารจดัการในแต่ละดา้นสามารถศกึษาในรายละเอยีดจากรายงานเพื่อการ
พฒันาที่ยั่งยืนของบรษิัทฯ 

 
 7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม  
 การพฒันาชมุชนและสงัคมรอบขา้ง โดยมุ่งตอบสนอง “ความตอ้งการท่ีแทจ้รงิของชมุชน” เปิดโอกาสใหส้มาชิกในชมุชน

ไดม้ี “ส่วนรว่ม” เพื่อยกระดบัชีวติความเป็นอยู่ของชมุชนใหด้ขีึน้ทัง้ในดา้นระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน สาธารณปูโภค อาชีพ 
และการศกึษา ตลอดจนรกัษาวฒันธรรมและประเพณีอนัดีงามของทอ้งถิ่น ทัง้นีผู้ส้นใจในการพฒันาชมุชนและสงัคม
สามารถศกึษาไดจ้ากรายงานเพื่อการพฒันาที่ยั่งยืนของบรษิัทฯ 

 
8.  การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม   ซ่ึงได้จากการด าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม  

และผู้มีส่วนได้เสีย  
 บรษิัทฯ เล็งเห็นว่าการมีนวตักรรมเป็นปัจจยัที่ส  าคญัที่ช่วยใหอ้งคก์รพฒันาความสามารถในการแข่งขนัได ้ ทัง้นี ้ บรษิัทฯ 

ไดส่้งเสรมิ “นวตักรรม” ใหเ้ป็นส่วนหนึ่งของคา่นิยมองคก์ร  “Banpu Hearth”  โดยในแต่ละปี บรษิัทฯ จดักจิกรรมใหม้ีการ
น าเสนอ แลกเปล่ียน และเชิดชเูกียรติแก่โครงการนวตักรรมดเีด่น โดยมีคณะกรรมการซึ่งประกอบดว้ยผูบ้รหิารระดบัสงู
เป็นผูพ้ิจารณา  
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10.1  นโยบายภาพรวมความรับผิดชอบต่อสังคม 
“อุตสาหกรรมทีด่ีจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม” คือ ปณิธานในการด าเนินธุรกิจที่
บรษิัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) และกลุ่มบรษิัทในเครือยดึมั่นมาโดยตลอดระยะเวลา 30 ปี ของการด าเนินธุรกจิ และดว้ย
วิสยัทศันใ์นการเป็นบรษิัทพลงังานแห่งเอเชียที่มคีวามฉบัไวและมุง่มั่นในการน าเสนอผลิตภณัฑแ์ละบรกิารท่ีมีคณุภาพ 
และเป็นท่ียอมรบัในฐานะองคก์รที่มีความซื่อสตัยย์ตุิธรรม ยึดมั่นในความเป็นมืออาชีพ และมคีวามห่วงใยต่อสงัคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยเหตนุี ้ บรษิัทฯ จึงมุ่งสรา้งสมดลุระหวา่งการเตบิโตทางธุรกจิ และการพฒันาของชมุชน สงัคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม ทัง้ในและนอกกระบวนการผลิตของบรษิัทฯ โดยบรษิัทฯ มุ่งมั่นท่ีจะด าเนินกิจกรรมการผลิตในทกุขัน้ตอน
ดว้ย “ความใส่ใจและค านงึถงึความรบัผิดชอบ” ต่อผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุกลุ่ม ถกูตอ้งตามกฎระเบยีบ กฎหมาย และ
มาตรฐานสากล มีจรยิธรรมและธรรมาภิบาลในการด าเนินธุรกจิ ตลอดจนเป็นพลเมืองที่ดใีนทกุพืน้ท่ีที่บรษิัทฯ ด าเนิน
ธุรกิจ  
 
(1)  นโยบายการพัฒนาทีย่ั่งยืน  

ดว้ยปณิธานในการด าเนินธุรกิจที่ว่า "อุตสาหกรรมที่ดีจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและ

สิ่งแวดล้อม" บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่มุ่งสรา้งดุลยภาพระหว่าง
เศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้มอย่างยั่งยืน และยงัน าแนวปฏิบตัิในระดบัสากลมาปรบัใชใ้นการก าหนดกลยุทธ์
ดา้นการพฒันาที่ยั่งยืน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจและสรา้งคุณค่าใหก้ับผูม้ีส่วนไดเ้สียทุก
ฝ่าย ดงันี ้

• พนักงาน บริษัทฯ เคารพในสิทธิมนุษยชนของพนกังานโดยไม่เลือกปฏิบตัิ สรา้งวฒันธรรมองคก์รที่เขม้แข็ง

ควบคู่ไปกับการเปิดโอกาสในการเรียนรูแ้ละพฒันาตนเองอย่างเต็มศกัยภาพ ส่งเสริมความเป็นผูน้  าและขีด

ความสามารถตามบทบาทหนา้ที่ 

• การพัฒนาความเป็นเลิศด้านการผลิต  บริษัทฯ มุ่งเน้นกระบวนการทางธุรกิจที่มีความยืดหยุ่นและมี

ประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่ธุรกิจดว้ยนวตักรรมและการปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง ใหค้วามส าคญักบัลกูคา้ดว้ยการ

น าเสนอผลิตภัณฑท์ี่ตรงกับความตอ้งการและเสริมสรา้งการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า พรอ้มแสวงหา

โอกาสการลงทนุใหม่ๆ 

• การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนด บริษัทฯ ยึดมั่นในหลกัก ากับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบตัิตามกฎหมาย

และขอ้ก าหนดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงมาตรฐานการด าเนินงานในระดบัสากล 

• อาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริษัทฯ ห่วงใย เอาใจใส่สขุภาพอนามยัและความปลอดภยัของพนกังาน

และพนัธมิตรทางธุรกิจ โดยการก าหนดเป้าหมาย 3 ประการ ไดแ้ก่ การไม่มีอบุตัิการณเ์กิดขึน้ การไม่มีการเกิด

อุบตัิการณซ์ า้ และการไม่ละเวน้ในการปฏิบตัิตามกฎ ขอ้บงัคบั และมาตรฐานการปฏิบตัิดา้นความปลอดภยั 

เพื่อป้องกนัการสญูเสียจากอบุตัิการณแ์ละการเจ็บป่วยอนัเนื่องจากการท างาน 

• สิ่งแวดล้อม บรษิัทฯ มุ่งสรา้งสมดลุของการพฒันาธุรกิจควบคู่ไปกบัการรกัษาคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม ศกึษาและ

ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมก่อนด าเนินโครงการ เพื่อก าหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดลอ้มที่เหมาะสมในแต่ละโครงการ โดยใหค้วามส าคญัในการบรูณาการเพื่อลดการใชท้รพัยากรหรือการ
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ใชท้รพัยากรใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด การป้องกันผลกระทบที่แหล่งก าเนิด และการจัดการ

ส่ิงแวดลอ้มที่เหมาะสมตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ 

• ชุมชน บริษัทฯ มุ่งสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่ชุมชนและสังคมในพื ้นที่ที่บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจ ด้วย

กระบวนการการมีส่วนรว่ม การเสียภาษี การจา้งงานทอ้งถิ่น รวมทัง้กิจกรรมอื่นๆ เพื่อใหไ้ดร้บัการยอมรบัจาก

ทกุภาคส่วนที่เก่ียวขอ้ง 

ในการด าเนินงานตามนโยบายการพฒันาที่ยั่งยืนนี ้บริษัทฯ จะก าหนดตวัชีว้ดัที่ชดัเจน รวมทัง้จดัใหม้ีระบบการ
ตรวจสอบติดตาม เพื่อใหม้ั่นใจว่านโยบายดงักล่าวจะไดร้บัการปฏิบตัิอย่างแทจ้รงิ 

 
(2) กลยุทธเ์พื่อความย่ังยืน 

จากวิสยัทศันท์ี่จะเป็น “ผู้น าด้านพลังงานแห่งเอเชีย ที่มุ่งม่ันพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และความย่ังยืน” 

บรษิัทฯ จึงมุ่งสรา้งคณุค่าอย่างยั่งยืนและความไวว้างใจใหก้บัผูม้ีส่วนไดเ้สียดว้ยความรบัผิดชอบต่อโลกและสงัคม 

โดยน าหลกัการดา้นความยั่งยืนรวมถึงแนวคิดการท าธุรกิจที่ค  านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม สงัคม และการก ากับดแูลกิจการ 

(Environmental Social and Governance: ESG) ทัง้ในระดบัประเทศและระดบัสากลมาปรบัใชใ้นการก าหนดกล

ยทุธด์า้นการพฒันาความยั่งยืน เช่น 

• การน าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และ UN Global 

Compact ขององคก์ารสหประชาติ มาประกอบการก าหนดประเด็นของการพฒันาที่ยั่งยืน 

• การน าหลักการด้านสิทธิมนุษยชน UN Guiding Principle on Business & Human Rights และ 

Universal Declaration on Human Rights มาเป็นส่วนหนึ่งในการก าหนดนโยบายดา้นการบรหิารงาน

ทรพัยากรบคุคล และนโยบายดา้นสิทธิมนษุยชน 

• การน าผลการประเมินดา้นส่ิงแวดลอ้ม สงัคม และการก ากับดูแลกิจการของหน่วยงานภายนอก เช่น 

MSCI ESG Ratings assessment, RobecoSAM Corporate Sustainability Assessment มา เ ป็น

ส่วนหนึ่งในการประเมินผลการด าเนินงานขององคก์ร 

ประเด็นดา้นความยั่งยืนหรือ ESG ของบา้นปูฯ ไม่ไดจ้ ากัดอยู่ภายใตก้ารด าเนินงานของบริษัทฯ เท่านั้น แต่ยัง

ยกระดับครอบคลุมถึงคู่คา้ตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ โดยมุ่งเนน้การสรา้งมูลค่าเพื่อต่อยอดธุรกิจควบคู่ไปกับการสรา้ง

นวตักรรมดว้ยพลงัร่วม บริษัทฯ มีแนวทางการพฒันาที่ยั่งยืนของทุกหน่วยธุรกิจในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ การ

รกัษาสมดลุของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัและการสรา้งคณุค่าใหแ้ก่ผู้มีส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย 

 

 (3) การบริหารจัดการการพัฒนาทีย่ั่งยืน 

บา้นปฯู ขบัเคล่ือนการพฒันาที่ยั่งยืน โดยการผนวกการบริหารจดัการความยั่งยืนเขา้กบักลยทุธใ์นการบรหิารงาน

ของบริษัทฯ ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะเป็นผูป้ระเมินความเส่ียงดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม ที่มีผลต่อความ

ยั่งยืนของบรษิัทฯ และผูม้ีส่วนไดเ้สียที่เก่ียวขอ้ง และรายงานผลการประเมินใหแ้ก่คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิัทตามล าดบั ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษิัทจะเป็นผูพ้ิจารณาประเด็น
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ความเส่ียงดงักล่าวเพื่อก าหนดกลยุทธ์ขององคก์รรวมถึงแนะน าแนวทางการด าเนินงานที่เหมาะสมส าหรบัการ

บริหารจัดการความเส่ียงในประเด็นต่าง ๆ แก่ประธานเจา้หนา้ที่บริหารเพื่อด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว ้

นอกจากนีป้ระเด็นดา้นความยั่งยืนหรือ ESG ยังไดถู้กก าหนดเป็นส่วนหนึ่งในตัวชีว้ัดผลการปฏิบัติงาน (Key 

Performance Indicator: KPI) ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงอีกดว้ย ทั้งนี ้ตัวชีว้ัดผลการ

ปฏิบตัิงานดา้นความยั่งยืนดงักล่าวจะถกูน าไปใชใ้นการประเมินผลตอบแทนของผูบ้รหิารในทกุหน่วยธุรกิจ 

 

(4) คณะกรรมการการพัฒนาทีย่ั่งยืน 

การบริหารความยั่งยืนของบริษัทฯ ด าเนินงานภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการการพัฒนาที่ยั่ งยืน 
(Sustainable Development Committee) ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารหน่วยธุรกิจในทุก
ประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปด าเนินธุรกิจ โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัทเป็น
ประธาน โดยบทบาทและหนา้ที่ของคณะกรรมการการพฒันาที่ยั่งยืนมีดงันี ้

• ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานดา้นความยั่งยืนหรือ ESG ในรอบปีที่ผ่านมา 

• ก าหนดและทบทวนนโยบาย หรือมาตรฐานการจดัการ เพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการแข่งขนั และ
เพื่อใหม้ั่นใจว่าการพฒันาของบรษิัทฯ จะเติบโตควบคู่กบัความรบัผิดชอบต่อสงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 

ทัง้นีเ้พื่อใหก้ารบริหารจดัการความยั่งยืนด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงจดัประชุมคณะกรรมการการ
พฒันาที่ยั่งยืนเป็นประจ าปีละ 2 ครัง้เพื่อทบทวนและประเมินผลการด าเนินงานของทุกหน่วยธุรกิจตามแผนการ
บริหารความยั่งยืน รวมถึงการพิจารณาผลการวิเคราะหผ์ูม้ีส่วนไดเ้สียและประเด็นส าคญั พรอ้มทัง้น าผลดงักล่าว
มาวิเคราะห์ร่วมกับแนวทางและนโยบายที่ได้รับค าแนะน าจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อก าหนดนโยบาย 
มาตรฐานการจดัการ หรือแนวปฏิบตัิเพิ่มเติมเพื่อเสริมสรา้งความยั่งยืนและผลประโยชนส์งูสดุของผูม้ีส่วนไดเ้สีย
ในปีถดัไป 
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10.2  การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน  

(1) กระบวนการจัดท ารายงาน บริษัทฯ เปิดเผยกลยุทธแ์ละผลการด าเนินงานดา้นความยั่งยืนที่ครอบคลมุประเด็น
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และการก ากับดูแลกิจการ (ESG)ใหแ้ก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียผ่านทาง รายงานเพื่อการพฒันาที่
ยั่งยืน (Sustainability Report) มาตัง้แต่ปี 2554 โดยเผยแพรร่ายงานดงักล่าวเป็นรูปเล่มและในเว็บไซตข์องบริษัท
ฯ ทัง้นี ้บริษัทฯ จดัท ารายงานเพื่อการพฒันาที่ยั่งยืนตามมาตรฐานการจดัท ารายงานเพื่อการพฒันาที่ยั่งยืนของ 
GRI (GRI Standards) นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังมอบหมายใหห้น่วยงานภายนอกเขา้มาตรวจรบัรองรายงานและ
ขอ้มูลผลการด าเนินงาน เพื่อใหม้ั่นใจว่ารายงานดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกับ GRI Standards ในระดบัตวัชีว้ดั
หลกั (Core) และขอ้มลูผลการด าเนินงานดงักล่าวเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

  
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย  
ในการพิจารณาประเด็นที่ผูม้ีส่วนไดเ้สียใหค้วามสนใจ บรษิัทฯ ใชม้าตรฐานการบรหิารจดัการการวิเคราะหผ์ูม้ีสว่น
ได้เสีย (Stakeholder Analysis) ที่อ้างอิงจากมาตรฐานสากล AA1000 Stakeholder Engagement Standard 
(AA1000SES) ภายใต ้3 หลกัการที่ส  าคญั ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วน (Inclusivity) การ
พิจารณาประเด็นที่มีนยัส าคญัต่อบริษัทฯ และผูม้ีส่วนไดเ้สีย (Materiality) และการบริหารจดัการที่เป็นระบบและ
การเปิดเผยผลการด าเนินงานดว้ยความโปร่งใส (Responsiveness) ทั้งนีแ้ต่ละหน่วยธุรกิจมีหนา้ที่วิเคราะหผ์ูม้ี
ส่วนไดเ้สียที่เก่ียวขอ้งกับการด าเนินงานของตนเอง โดยผลการวิเคราะหข์องแต่ละหน่วยธุรกิจจะถูกรวบรวมและ
วิเคราะหใ์นระดบัองคก์รอีกครัง้ภายใตก้ารก ากบัดแูลของคณะกรรมการการพฒันาที่ยั่งยืน โดยมีประเด็นท่ีผูม้ีส่วน
ไดเ้สียกลุ่มต่างๆ ใหค้วามสนใจแสดงไวโ้ดยสงัเขปดงันี ้ 
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กลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สีย ช่องทางการมีส่วนรว่ม ประเด็นที่ผูม้ีส่วนไดเ้สียใหค้วามสนใจ 
ภาครฐั ▪ การเขา้พบในโอกาสต่างๆ 

▪ การเขา้รว่มและสนบัสนนุโครงการ
ต่างๆ ท่ีจดัขึน้โดยภาครฐั 

▪ การตอบสนองต่อการรอ้งขอในการ
เปิดเผยขอ้มลู 

▪ การจดัท ารายงานประจ าปีและ
รายงานเพื่อการพฒันาที่ยั่งยืน 

▪ การเผยแพรข่อ้มลูบนเว็บไซต ์

▪ การสรา้งคณุคา่ทางเศรษฐกิจและ
สงัคม 

▪ จรยิธรรมทางธุรกจิขององคก์ร 
▪ ความโปรง่ใสและการเปิดเผยขอ้มลู 
▪ การปฏิบตัิตามกฎหมายและ

ขอ้บงัคบั 
▪ การใชท้รพัยากรธรรมชาตใิหเ้กดิ

ประโยชนส์งูสดุ 
▪ การบรหิารห่วงโซ่ทางธุรกจิของ

บรษิัทฯ 
▪ ผลกระทบทางสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม

ที่อาจเกิดขึน้จากการด าเนินงานของ
บรษิัทฯ 

▪ การขบัเคลื่อนเป้าหมายการพฒันา
อย่างยั่งยืน 

พนกังาน ▪ การส่ือสารระหวา่งแผนกทรพัยากร
มนษุยก์บัพนกังาน  

▪ การเปิดโอกาสใหพ้นกังานมีส่วนรว่ม
ผ่านการจดัตัง้คณะกรรมการต่าง ๆ 

▪ ช่องทางรบัขอ้รอ้งเรียน 
▪ การส ารวจความสอดคลอ้งของ

พฤติกรรมพนกังานกบัวฒันธรรม
องคก์ร 

▪ การส ารวจระดบัความผกูพนัต่อองคก์ร
ของพนกังาน 

▪ การจดัประชมุใหญ่ของบรษิัทฯ (Town 
Hall) 

▪ ทิศทางการด าเนินธุรกิจของบรษิทัฯ 
▪ จรยิธรรมทางธุรกจิขององคก์รและ

ความรบัผิดชอบต่อพนกังาน 
▪ ความสขุในการท างาน 
▪ ค่าตอบแทน สวสัดกิารและ

ผลประโยชนท์ี่เป็นธรรม 
▪ ความกา้วหนา้และความมั่นคงใน

การท างาน 
▪ การพฒันาความรูค้วามสามารถใน

การท างาน 
▪ สภาพแวดลอ้มในการท างานท่ี

ปลอดภยั 
ลกูคา้ ▪ การส ารวจความพึงพอใจของลกูคา้ 

▪ ช่องทางรบัขอ้รอ้งเรียน 

▪ การเขา้พบในวาระต่าง ๆ 

▪ การตอบสนองต่อการรอ้งขอในการ

เปิดเผยขอ้มลู 

▪ การรายงานแผนการซ่อมบ ารุง

ประจ าปีและการฝึกซอ้มแผนฉกุเฉิน 

▪ คณุภาพและราคาของผลิตภณัฑ ์
▪ ความตรงต่อเวลาในการจดัส่ง

ผลิตภณัฑ ์
▪ ผลกระทบทางสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม

ที่อาจเกิดขึน้จากการใชผ้ลิตภณัฑ ์
▪ ความพรอ้มของจา่ยของสินคา้และ

การบรกิาร 
▪ การรั่วไหลของขอ้มลูส่วนบคุคล 
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กลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สีย ช่องทางการมีส่วนรว่ม ประเด็นที่ผูม้ีส่วนไดเ้สียใหค้วามสนใจ 
▪ การแจง้ขอความยินยอมในการใช้

ขอ้มลู 

▪ กระบวนการคุม้ครองขอ้มลู 

▪ การจดัเก็บและการใชข้อ้มลู 

คู่คา้ ▪ การประชมุระหว่างบรษิัทฯ และคู่คา้ 
▪ กระบวนการคุม้ครองขอ้มลู 

▪ การจดัซือ้จดัจา้งที่โปรง่ใส และการ
จ่ายผลตอบแทนที่เป็นธรรม 

▪ โอกาสด าเนินงานรว่มกบับรษิัทฯ ใน
อนาคต 

▪ การรั่วไหลของขอ้มลูส่วนบคุคล 
ผูร้บัเหมา ▪ การประชมุระหว่างบรษิัทฯ และ

ผูร้บัเหมา 
▪ การประชมุผูร้บัเหมาประจ าปี 

▪ การจดัซือ้จดัจา้งที่โปรง่ใส และการ
จ่ายผลตอบแทนที่เป็นธรรม 

▪ สภาพแวดลอ้มในการท างานท่ี
ปลอดภยั 

▪ การลดการใชพ้ลงังานใน
กระบวนการผลิต 

▪ โอกาสด าเนินงานรว่มกบับรษิัทฯ ใน
อนาคต 

ชมุชน ▪ คณะกรรมการท่ีปรกึษาชมุชน 
▪ การส ารวจความคิดเห็นของชมุชน 

▪ ช่องทางรบัขอ้รอ้งเรียน 

▪ การส่ือสารผ่านพนกังานชมุชนสมัพนัธ ์

▪ การเผยแพรข่อ้มลูบนเว็บไซต ์

▪ ผลกระทบทางสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม
ที่อาจเกิดขึน้จากการด าเนินงานของ
บรษิัทฯ  

▪ ความปลอดภยัในชีวติและท่ีอยู่อาศยั 
▪ การเคารพสิทธิขัน้พืน้ฐานของชมุชน 
▪ การพฒันาคณุภาพชีวิตและส่งเสรมิ

การสรา้งรายไดใ้หแ้กช่มุชน 
ส่ือมวลชนและภาค
ประชาสงัคม 

▪ การตอบสนองต่อการรอ้งขอในการ
เปิดเผยขอ้มลู 

▪ การท าหนงัสือสรุปขอ้เท็จจรงิเก่ียวกบั
บรษิัทฯ 

▪ การเผยแพรข่อ้มลูบนเว็บไซต ์

▪ การสรา้งคณุคา่ใหแ้ก่เศรษฐกิจและ
สงัคม 

▪ จรยิธรรมทางธุรกจิขององคก์ร 
▪ ความโปรง่ใสและการเปิดเผยขอ้มลู 
▪ การปฏิบตัิตามกฎหมายและ

ขอ้บงัคบั 
▪ ผลกระทบทางสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม

ที่อาจเกิดขึน้จากการด าเนินงานของ
บรษิัทฯ 

สถาบนัการเงิน ▪ การจดัประชมุนกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์
▪ การจดัท ารายงานประจ าปีและ

รายงานเพื่อการพฒันาที่ยั่งยืน 

▪ ความโปรง่ใสในการด าเนินธุรกิจ  
▪ ผลการด าเนินงานและการเติบโตทาง

ธุรกิจ 
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กลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สีย ช่องทางการมีส่วนรว่ม ประเด็นที่ผูม้ีส่วนไดเ้สียใหค้วามสนใจ 
ผูร้ว่มลงทนุ ▪ การประชมุกรรมการในบรษิัทย่อยและ

บรษิัทรว่ม 
▪ การจดัท ารายงานประจ าปีและ

รายงานเพื่อการพฒันาที่ยั่งยืน 
▪ การรายงานแผนการซ่อมบ ารุง

ประจ าปีและการฝึกซอ้มแผนฉกุเฉิน 

▪ ความโปรง่ใสในการด าเนินธุรกิจ  
▪ ชื่อเสียงที่เป็นท่ียอมรบัในระดบัสากล 
▪ ผลการด าเนินงานและการเติบโตทาง

ธุรกิจ 
▪ ความต่อเนื่องทางธุรกจิ 

ผูถื้อหุน้ ▪ การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
▪ การจดัท ารายงานประจ าปีและ

รายงานเพื่อการพฒันาที่ยั่งยืน 
▪ ช่องทางรบัขอ้รอ้งเรียน 
▪ การเผยแพรข่อ้มลูบนเว็บไซต ์

▪ คณุสมบตัิของคณะกรรมการบรษิัท
และผูบ้รหิาร 

▪ ความโปรง่ใสในการด าเนินธุรกิจ 
▪ การบรหิารจดัการโอกาสและความ

เส่ียง 
▪ การวจิยัและพฒันาเพื่อเพิ่ม

ความสามารถในการแข่งขนัของ
บรษิัทฯ 

▪ ผลการด าเนินงานและการเติบโตทาง
ธุรกิจ 

นกัลงทนุ 
 
 

▪ การน าเสนอขอ้มลูเพื่อการลงทนุ 
(Roadshow) 

▪ การน าเสนอขอ้มลูในงาน 
Opportunity Day ที่จดัโดยตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

▪ การจดัท ารายงานประจ าปีและ
รายงานเพื่อการพฒันาที่ยั่งยืน 

▪ การเผยแพรข่อ้มลูบนเว็บไซต ์

▪ คณุสมบตัิของคณะกรรมการบรษิัท 
และผูบ้รหิาร 

▪ ความโปรง่ใสในการด าเนินธุรกิจ 
▪ การด าเนินธุรกจิที่สรา้งคณุคา่ใหแ้ก่

เศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 
▪ การบรหิารจดัการโอกาสและความ

เส่ียง 
▪ ผลการด าเนินงานและการเติบโตทาง

ธุรกิจ 
 

 
 

(2)  การด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายทีบ่ริษัทได้เปิดเผยไว้ 

บริษัทฯ มีกระบวนการสรา้งความมั่นใจเรื่องการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายหลายวิธี ทั้งจากภายในและ
ภายนอกองคก์ร การตรวจสอบการด าเนินงานโดยหน่วยงานภายในบริษัทฯ จะด าเนินการผ่านกระบวนการ 
Quality Assurance Review (QAR) ซึ่งเป็นการตรวจสอบภายในหน่วยงานเดียวกนัเองระหว่างส านกังานใหญ่ที่
กรุงเทพฯ กับส านักงานสาขาในประเทศต่างๆ และกระบวนการ Internal Audit ซึ่งด าเนินการโดยหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ส าหรบัการตรวจสอบโดยหน่วยงานภายนอกมีหลายช่องทางเช่นกัน อาทิเช่น ในสาธารณรฐั
อินโดนีเซีย หน่วยงานราชการที่เก่ียวขอ้งจะเขา้ไปท าการตรวจสอบเหมืองถ่านหินเป็นระยะๆ โดยเฉพาะประเด็น
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ดา้นอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและส่ิงแวดลอ้ม หรือในประเทศไทย ที่ส  านักงานกรุงเทพ หน่วยงานใหก้าร
รับรองมาตรฐาน ISO 22301 จะเข้ามาตรวจสอบผลการด าเนินงานดา้นความสอดคล้องกับกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้ง ดงันัน้ จึงเชื่อมั่นไดว้่าบริษัทฯ มีการด าเนินงานสอดคลอ้งตามที่กฎหมายก าหนดและตาม
นโยบายที่บรษิัทไดเ้ปิดเผยไว ้

 

รางวัลด้านความย่ังยืน 

 

 

 

บรษิัทฯ ไดร้บัคดัเลือกเป็นหนึ่งในรายชื่อหุน้ยั่งยืน 
(Thailand Sustainability Investment) ต่อเนื่อง 
เป็นปีที่ 6 จากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 
บรษิัทฯ ไดร้บัคดัเลือกใหอ้ยูใ่นดชันีความยั่งยืน (SET 
THSI index) ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
นบัตัง้แตจ่ดัตัง้เป็นครัง้แรกเมื่อเดอืนกรกฎาคม 2561 

 
บรษิัทฯ ไดร้บัการจดัอนัดบัใหเ้ป็นหนึ่งในบรษิัทจด
ทะเบียนที่ไดร้บัการจดัอนัดบัอยู่ในระดบัดีเลิศ 
(Excellence CG Scoring) อย่างต่อเนื่องตัง้แต่ปี 2562 
จากผลส ารวจการก ากบัดแูลกจิการของบรษิัทจด
ทะเบียนไทยประจ าปี ที่จดัโดยสถาบนักรรมการบรษิัท
ไทย (IOD) 

 
 
  

รางวัลแห่งความย่ังยืนระดับประเทศ 
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บรษิัทฯ ไดร้บัคดัเลือกใหเ้ป็นหนึง่ในสมาชิกของกลุ่ม
ดชันีความยั่งยืนดาวโจนส ์(Dow Jones 
Sustainability Indices) หรือ DJSI ประจ าปี 2563 
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 และรกัษาต าแหน่ง Industrial 
Leader ในกลุ่มอตุสาหกรรม Coal & Consumable 
Fuels 
 

 

 
 

บรษิัทฯ รกัษาต าแหน่ง Gold Class ในกลุ่ม
อตุสาหกรรม Coal & Consumable Fuels จากการ
ประกาศผลรางวลั SAM Sustainability Award 2021 

 

 
บรษิัทฯ ไดถ้กูจดัอนัดบัใหอ้ยู่ในระดบั A (ตามเกณฑ์
วดั AAA ถึง CCC) ในการประเมนิความยั่งยืน ESG 
Ratings จาก MSCI ปี 2562 

 
 

 

 
10.3  การด าเนินธุรกิจทีมี่ผลกระทบต่อความรับผิดชอบตอ่สังคม 
 --ไม่ม—ี 
 
 
 
 
  

รางวัลแห่งความย่ังยืนระดับสากล 
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10.4  โครงการและกิจกรรมเพือ่ประโยชนต์่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR After Process) ในปี 2563 
 
ประเทศไทย 

ตลอดระยะเวลาเกือบ 4 ทศวรรษ บา้นปฯู ไดด้  าเนินธุรกิจตามหลกั ESG โดยค านึงถึงประเด็นส่ิงแวดลอ้ม สงัคม และ

การก ากบัดแูลกิจการ (Environmental, Social and Governance) โดยมุ่งหวงัที่จะสรา้งการเติบโตทางธุรกิจไปพรอ้มๆ  

กับการสรา้งประโยชน์และผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม    ในปี 2563 บา้นปูฯ ยังคงให้

ความส าคญักับประเด็นทางสงัคม โดยด าเนินโครงการความรบัผิดชอบต่อสงัคมอย่างต่อเนื่อง ครอบคลมุการพฒันา

การศึกษา การพฒันาศกัยภาพของเยาวชน การพฒันาชุมชน และการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม ซึ่งทุกโครงการและกิจกรรม

มุ่งส่งเสริมให้เกิด “การเรียนรู”้ เพื่อสรา้งการเปล่ียนแปลงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในดา้นเศรษฐกิจ สังคม และ

ส่ิงแวดลอ้มผ่านกิจกรรมการเรียนรูห้ลากหลายรูปแบบทัง้ในและนอกหอ้งเรียน เพราะบา้นปฯู เชื่อว่า “พลงัความรู ้คือ 

พลงัแห่งการเปล่ียนแปลงและพฒันา” 

 
ด้านพัฒนาการศึกษา 

โครงการสนับสนุนการศึกษาเพ่ือการพัฒนาทีย่ั่งยืน 

ปี 2563 นบัเป็นปีที่ 17 ของโครงการ “สนบัสนนุการศกึษาเพื่อการพฒันาที่ยั่งยืน” ซึ่ง

บา้นปฯู รเิริ่มและด าเนนิโครงการมาอยา่งต่อเนื่องโดยมเีป้าหมายเพื่อพฒันา

การศกึษาอนัเป็นรากฐานของการพฒันาประเทศอย่างยั่งยืน ดว้ยการสนบัสนนุการ

เรียนรูแ้บบบรูณาการใน 3 ดา้น ประกอบดว้ยการพฒันาโรงเรียนใหเ้ป็นแหล่งเรียนรูท้ี่

ยั่งยืนของชมุชน การพฒันาศกัยภาพของครู และการส่งเสรมิการเรียนรูข้องนกัเรียน 

ใหแ้ก่โรงเรยีน 6 แห่ง ในจงัหวดัล าพนู ล าปาง และพะเยา ซึ่งเป็นพืน้ท่ีที่บรษิัทฯ เคย

ด าเนินธุรกิจ  

 

ในปีนี ้บา้นปยูงัมอบทุนส าหรบัจดัหาครูต่างชาติเจา้ของภาษาต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 เพื่อสรา้งเสริมความสามารถทางการ

ส่ือสารภาษาอังกฤษของนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน  ในปี 2563 ถือเป็นความท้าทายจากสถานการณแ์พร่

ระบาดของโควิด-19  ท่ียงัคงมีอย่างต่อเนื่อง แต่โรงเรียนก็สามารถพฒันาระบบการเรียนการสอนใหร้องรบัการเรียนการ

สอนผ่านระบบออนไลน ์สอดคลอ้งกบัสถานการณใ์นยคุปกติใหม่ (New Normal) ได ้

ตลอดระยะเวลา 17 ปีที่ผ่านมา การสนบัสนนุต่างๆภายใตโ้ครงการสนบัสนุนการศกึษาเพื่อการพฒันาที่ยั่งยืน คิดเป็น

มูลค่ากว่า 45 ลา้นบาท สรา้งการเปล่ียนแปลงที่ดีขึน้ให้กับโรงเรียนในอุปถัมภ์ ตลอดจนผูม้ีส่วนไดเ้สียที่เก่ียวขอ้ง 

นกัเรียนมีความรูค้วามสามารถดา้นวิชาการควบคู่กบัคุณธรรมและทกัษะชีวิต พรอ้มเติบโตเป็นก าลงัส าคญัของชมุชน

ในอนาคต ครูมีความรูค้วามสามารถในการจดัการเรียนการสอนใหน้่าสนใจและมีประสิทธิภาพมากขึน้ นอกจากนีก้าร

จดักิจกรรมส่งเสริมทกัษะและยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ส่งผลใหโ้รงเรียนมีมาตรฐานการเรียนการสอนที่สงูขึน้

สามารถเป็นแหล่งเรียนรูข้องชุมชน และไดร้บัคดัเลือกใหเ้ป็นโรงเรียนตวัอย่าง โรงเรียนตน้แบบ หรือโรงเรียนน ารอ่งใน

ดา้นต่าง ๆ 
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ทุนการศึกษา 

ทุนสนับสนุนแก่โรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้  

ในปี 2563 บา้นปูสนับสนุนทุนช่วยเหลือแก่โรงเรียน 16 แห่ง 

ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใตผ่้านส านกังาน

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานเป็นจ านวนเงิน 1.39 ลา้น

บาท เพื่อพัฒนาและช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลนส่ือการ

เรียนการสอน รวมถึงปรบัปรุงคุณภาพการศกึษาของโรงเรียน

ให้ดีขึน้ ทั้งนี ้ ในช่วง 14 ปีที่ ผ่านมา มีโรงเรียนที่ได้รับทุน

สนับสนุนจากบ้านปูรวมทั้งสิน้ 145 โรงเรียน ใน 5 จังหวัด 

ประกอบดว้ยนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตลู    

 

โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) 

บ้านปูได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา ที่เป็นความ

ร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและภาคเอกชน ในการ

พัฒนาการบริหารจัดการยกระดับคุณภาพสถานศึกษา และ

เตรียมความพรอ้มผู้เรียนส าหรับอนาคต โดยได้สนับสนุน

โรงเรียน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา จังหวัด

ขอนแก่น  โรง เ รี ยนชุมชนโพนงามโพนสวาง  จังหวั ด

มหาสารคาม และโรงเรียนร่องค าหงษ์ทองวิทยา จังหวัด

รอ้ยเอ็ด  

บา้นปไูดด้  าเนินการตามแนวทางในการยกระดบัคณุภาพการศกึษาโรงเรียนรว่มพฒันา ดงัต่อนี ้ 

1. การยกระดบัคุณภาพดา้นวิชาการ ประกอบดว้ยการจดัฝึกอบรมการสอนแบบ Active Learning ใหก้ับครูชัน้

ประถมศึกษาที่ 1 จัดท าวิดีโอแนะน าเทคนิคการสอนระดับประถมศึกษาใน 4 วิชาหลัก คือ ภาษาไทย 

คณิตศาสตร ์ภาษาองักฤษ และวิทยาศาสตร ์และสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนแบบ Active Learning 

ทัง้ระดบัปฐมวยั และระดบัปฐมศกึษา 

2. การยกระดับคุณภาพดา้นเทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดว้ยการจัดหาคอมพิวเตอรใ์ห้

เพียงพอส าหรบัการเรียนการสอน จัดจา้งครูสาขาคอมพิวเตอร ์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหก้ับโรงเรียน 2 

แห่ง ที่ไม่มีครูดา้นนี ้รวมทัง้สนบัสนุนการสอนวิชาวิทยาศาสตรค์อมพิวเตอร ์และการเรียนโคด้ดิง้ 

3. การยกระดบัทกัษะภาษาองักฤษ โดยจดัจา้งครูสอนวิชาภาษาองักฤษ สนบัสนุนใหม้ีการสอนภาษาองักฤษ

ตัง้แต่ระดบัปฐมวยั และเพิ่มชั่วโมงเรียนภาษาองักฤษในระดบัประถมศกึษา 
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4. การสนับสนุนดา้นทักษะอาชีพและทักษะชีวิตที่หลากหลาย เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ เป็นทางเลือกให้กับ

นักเรียนในการเลือกสาขาเรียนต่อ รวมถึงการประกอบอาชีพในอนาคต เช่น ช่างเสริมสวย ตัดผมชาย ท า

บายศรี มาลยั เลีย้งสตัว ์ปลกูผกั ช่างไฟฟ้า เป็นตน้ 

5. การสรา้งชุมชนแห่งการเรียนรู ้อาทิ โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาไดร้บัเชิญให้ไปแสดงผลงานทางวิชาการที่จัด

โดยเขตการศึกษาฯ และโรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวางจัดอบรมการใชแ้อปพลิเคชันของรัฐบาลใหก้ับ

ผูป้กครองนกัเรียน 

 

โครงการพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเรียนรู้  

ในปี 2563 เป็นปีที่ 4 ที่บริษัท บา้นป ูเน็กซ ์จ ากัด ซึ่งเป็น

บริษัทย่อยของบ้านปู ด า เนินโครงการ “พลังงาน

แสงอาทิตย์เพื่อการเรียนรู้ Light & Learn” โดยมี

เป้าหมายเพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้าแก่

โรงเรียนท่ีขาดแคลน ใหค้รูและนกัเรียนมีไฟฟ้าใชส้ าหรบั

การเรียนการสอน รวมทัง้สามารถเขา้ถึงขอ้มลูสารสนเทศ

จากสื่อการเรียนรูต้่าง ๆ ได ้เช่น ระบบจานดาวเทียม ทัง้นี ้

เพื่อช่วยยกระดับความรู ้ความสามารถของนักเรียนใน

พืน้ที่ห่างไกล นอกจากนีย้งัคาดหวงัผลลพัธไ์ปถึงการน าความรู ้ความสามารถไปต่อยอดเพื่อการประกอบอาชีพ และ

ด าเนินชีวิตไดอ้ย่างยั่งยืน รวมถึงการเสริมสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน โดยในปี 2563 บริษัทฯ ไดต้ิดตัง้ระบบผลิต

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย ์พรอ้มแบตเตอรี่และอินเวอรเ์ตอรใ์หแ้ก่โรงเรียน 15 ในจังหวดักาญจนบุรีที่ขาดแคลน

ไฟฟ้า ประกอบดว้ยโรงเรียนในอ าเภอ สงัขละบรีุและอ าเภอศรีสวสัดิ์ 3 แห่ง และอ าเภอทองผาภมูิ 1 แห่ง พรอ้มมอบสื่อ

การเรียนรู ้อาทิ โทรทศัน ์ชดุรบัสญัญาณดาวเทียวม และหนงัสือนิทานเพื่อการเรียนรูเ้รื่อง "มหศัจรรยพ์ลงังานโซลารก์บั

กระแสไฟฟ้าสรา้งเองไดไ้ม่มีวนัหมด" คิดเป็นมลูค่าทนุรวมกว่า 1.6 ลา้นบาท ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา มีโรงเรียนท่ีได้รบัการ

สนบัสนนุจากบรษิัทฯ รวมทัง้สิน้ 68 โรงเรียน 

 
ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
ค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม “เพาเวอร์กรีน”  

บา้นปู ร่วมกับคณะส่ิงแวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล ด าเนินโครงการ “ค่ายเพาเวอรก์รีน” มา

อย่างต่อเนื่องตัง้แต่ปี 2549 ภายใตแ้นวคิด “วิทยาศาสตรส่ิ์งแวดลอ้ม - เรียนรูสู้่การปฏิบตัิ” เพื่อปลกูจิตส านึกในการ

อนุรักษ์ ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่ งยืน ให้เยาวชนมีคว ามรู้และความเข้าใจที่ ถูกต้องเ ก่ียวกับส่ิงแวดล้อมและ

ทรพัยากรธรรมชาติ ตลอดจนรูจ้กัน าความรูด้า้นวิทยาศาสตรม์าใชแ้กไ้ขปัญหาสิ่งแวดลอ้มอย่างเป็นระบบ 

 

กิจกรรมใน “ค่ายเพาเวอร์กรีน” ประกอบดว้ยการพัฒนากระบวนการเรียนรู ้การคิด และการฝึกฝนทักษะทั้งจาก

ภาคทฤษฎีในห้องเรียนและการลงมือปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ทัศนศึกษาในพืน้ที่ที่ เก่ียวข้องกับการเรียนรูด้า้น
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ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้เยาวชนสามารถเชื่อมโยงการเรียนรูด้ ้าน

ส่ิงแวดลอ้มผ่านกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนจัดท าและน าเสนอโครงงานกลุ่มในประเด็นที่

เก่ียวขอ้งกับส่ิงแวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นโอกาสใหไ้ดฝึ้กทกัษะ ความคิด

สรา้งสรรค ์การท างานเป็นทีม และการน าเสนอต่อสาธารณชน  

ในปี 2563  จากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 “ค่าย

เพาเวอรก์รีน” จึงปรบัเปล่ียนรูปแบบใหส้อดคลอ้งกับสถานการณด์งักล่าว จดักิจกรรม

พิเศษภายใตธี้ม “Jungle Rumble – เสียงก้องจากป่าลึก” โดยเปิดโอกาสใหน้ักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 ทั่วประเทศ ทุกแผนการเรียนทีมละ 3 คน สมัครเข้า

มาร่วมกิจกรรมแข่งขนัตอบค าถามผ่านช่องทางออนไลนเ์ป็นครัง้แรก ทัง้นี ้การแข่งขนัจดั

ขึน้ทัง้หมด 2 รอบ ซึ่งเป็นการวดัพืน้ฐานความรูค้วามเขา้ใจเรื่องทรพัยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม พรอ้มกับมีภารกิจสะสมคะแนนพิเศษผ่านส่ือออนไลน ์เพื่อคดัเลือกเยาวชน 

15 คน หรือ 5 ทีม ไปทศันศึกษาที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี ระหว่างวนัที่ 7 -9 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

ทัง้นีเ้พื่อเสริมสรา้งความรูค้วามเขา้ใจดา้นวิทยาศาสตร ์ส่ิงแวดลอ้ม และทรพัยากรธรรมชาติ ปลกูฝังจิตส านึกในการ

อนุรกัษ์ส่ิงแวดลอ้มอย่างยั่งยืนใหแ้ก่เยาวชน พรอ้มทั้งสรา้งแกนน าและเครือข่ายเยาวชนดา้นส่ิงแวดลอ้มในอนาคต   

เยาวชนทัง้ 15 คน มีโอกาสไดเ้รียนรูแ้บบเจาะลึกจากผูเ้ชี่ยวชาญด้านส่ิงแวดลอ้ม ในกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ 

ศึกษาเสน้ทางธรรมชาติ สมัผสัความอุดมสมบูรณข์องระบบนิเวศในป่าแก่งกระจาน ส ารวจและท าความรูจ้กัพนัธุพ์ืช 

พนัธุส์ตัว ์รวมทัง้แมลงนานาชนิด เรียนรูว้ิธีด  ารงชีวิตอย่างปลอดภยัในป่า การแกะรอยสตัวป่์า และวิธีการติดตัง้กลอ้ง

ดกัถ่ายภาพเพื่อส ารวจพฤติกรรม และจ านวนประชากรสตัวป่์า กิจกรรมดูนก พรอ้มทัง้กิจกรรมเรียนรูด้าราศาสตรแ์ละ

สงัเกตทอ้งฟ้ายามค ่าคืน นอกจากนี ้เยาวชนยงัไดร้่วมกิจกรรมจิตอาสา (CSR) เรียนรูก้ารท าโป่งเทียม ซึ่งเป็นแหล่งแร่

ธาตุที่จ  าเป็นส าหรบัสตัวป่์า กิจกรรมดงักล่าว นอกจากจะช่วยรกัษาความอดุมสมบูรณข์องแหล่งอาหารใหส้ตัวป่์าแลว้ 

ยงัป้องกันไม่ใหส้ตัวป่์าออกไปหาอาหารในพืน้ที่ชมุชน และลดความขดัแยง้กบัชาวบา้นไดอ้ีกดว้ยตลอดระยะเวลา 15 

ปีที่ผ่านมา มีเยาวชนเขา้ร่วมโครงการค่าย “เพาเวอรก์รีน” แลว้ประมาณ 1,000 คน อีกทั้ง  ค่ายฯ ยังไดพ้ัฒนาผูน้  า

เยาวชนดา้นส่ิงแวดลอ้ม เพื่อท าหนา้ที่เป็นพ่ีเลีย้งแก่เยาวชนค่ายฯ รวมทัง้ขยายเครือข่ายดา้นส่ิงแวดลอ้ม รวมประมาณ 

174 คน 
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ด้านการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน  

โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพ่ือสังคม   

โครงการ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม” หรือ “Banpu 

Champions for Change” เป็นโครงการที่บา้นปูร่วมกับ 

ChangeFusion องค์กรไม่แสวงหาก าไรภายใต้มูลนิธิ

บูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ์เริ่ม

ด าเนินการมาตั้งแต่ปี  2554 เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบ

กิจการเพื่อสังคม ซึ่งเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ผูเ้ป่ียมดว้ย

พลังสรา้งสรรคแ์ละศักยภาพในการเปล่ียนแปลงสังคม 

ให้ต่อยอดไอเดียธุรกิจให้เติบโตทั้งในด้านรายได้และ

ผลกระทบเชิงบวกต่อสงัคม ชมุชน และส่ิงแวดลอ้ม ผ่านการส่งเสรมิการเรียนรูเ้พื่อสรา้งความเขา้ใจเก่ียวกบัการด าเนิน

กิจการเพื่อสงัคมไปพรอ้ม ๆ กับการปลกูฝังคณุธรรมและจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนสรา้งสภาพแวดลอ้มที่

เอือ้ต่อการเติบโตของกิจการเพื่อสงัคม เพื่อสรา้งสงัคมคณุภาพ และวางรากฐานทางเศรษฐกจิที่แข็งแกรง่และยั่งยนืของ

ประเทศ 

นอกจากนี ้โครงการพลงัเปล่ียนแปลงเพื่อสงัคมยงัมีแพลตฟอรม์ออนไลน ์SE School (Social Enterprise School) ซึ่ง

เป็นที่รวบรวมความรูด้า้นต่าง ๆ และหลกัสตูรเก่ียวกับกิจการเพื่อสงัคมแห่งแรกในประเทศไทย ใหผู้เ้ขา้ร่วมโครงการฯ 

และประชาชนทั่วไปเขา้มาเรียนรูไ้ดโ้ดยไม่เสียค่าใชจ้่าย เพื่อต่อยอดธุรกิจและรว่มสรา้งการเปล่ียนแปลงและผลกระทบ

เชิงบวกต่อสงัคมต่อไป  

ในปี 2563 ดว้ยสถานการณโ์ควิด-19 ท าให้ทุกคนตอ้งเวน้ระยะห่างทางสังคม การจัดโครงการในรูปแบบเดิมจึงมี

ขอ้จ ากดั อีกทัง้วิกฤติโควิด-19 ยงัส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสงัคม รวมทัง้กลุ่ม SE ในไทย บา้นปจูึงสานต่อโครงการ

พลังเปล่ียนแปลงเพื่อสังคมในปี 2563 ดว้ยการจัดกิจกรรม “UpImpact by Banpu Champions for Change” โดย

เปิดรบัสมคัรผูป้ระกอบกิจการเพื่อสงัคมทัง้หมด 20 ทีม ทัง้ที่เคยเขา้รว่มโครงการในหลายรุน่ก่อนหนา้นี ้และผูป้ระกอบ

กิจการเพื่อสังคมรายอื่น ๆ ให้มาเข้าร่วมเสริมความรูแ้ละทักษะทางธุรกิจผ่านการอบรมพัฒนาศักยภาพให้แก่

ผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคมดว้ยกระบวนการบ่มเพาะและเชื่อมโยงเครือข่ายผู้สนับสนุนภายใตห้ลักการ “เพิ่ม

มมุมอง - เพิ่มทกัษะ เพิ่มประสิทธิผลการด าเนินงาน (Up-Thinking → Up-skilling → Up-Implementing)” รวมถึง

การจดัสมัมนาออนไลน ์(Webinar) รวมทัง้หมด 4 ครัง้ ถ่ายทอดความรูโ้ดยผูเ้ชี่ยวชาญ และผูม้ีประสบการณใ์นดา้น

ต่าง ๆ ไดแ้ก่ การบริหารจดัการธุรกิจ การพัฒนาตลาดออนไลน ์การหาแหล่งเงินทุน และการขยายธุรกิจ พรอ้มดว้ย

เกรด็ความรูต้่าง ๆ ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการและผูส้นใจทั่วไป 

ตลอดระยะเวลา 10 ปี โครงการฯ ไดใ้หค้  าปรึกษา และจัดการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ พรอ้มทั้งใหก้ารสนับสนุน

กิจการเพื่อสงัคมรวม 102 กิจการ  ใหม้ีโอกาสทดลองด าเนินกิจการเพื่อสงัคมตามแนวคิดและความสนใจของตนเอง 

นอกจากจะสามารถสรา้งการเติบโตทางธุรกิจแลว้ ยงัเอือ้ประโยชนใ์หแ้ก่ชมุชนและองคก์รต่าง ๆ รวมทัง้สิน้ 150 แห่ง 

ครอบคลมุผูไ้ดร้บัผลประโยชนก์ว่า 2,400,000 คน นอกจากนี ้บางกิจการยงัสามารถต่อยอดไปควา้รางวลัและสรา้ง

ชื่อเสียงและรายไดใ้นระดบันานาชาติอีกดว้ย  
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สโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปู  

สโมสรเทเบิลเทนนิสบา้นปกู่อตัง้ขึน้ในปี 2551 ปัจจบุนัด าเนินงานต่อเนื่องปีนีเ้ป็นปีที่ 12 โดยมุ่งมั่นพฒันาเยาวชนไทย 

ดว้ยการสนับสนุนทั้งการฝึกซอ้มประจ าวนั การส่งนกักีฬาเขา้แข่งขนัในทัวรน์าเมนตส์ าคญั ๆ ทั้งในและต่างประเทศ 

โดยมีโคช้ท าหน้าที่ดูแลการฝึกซอ้มและก าหนดกลยุทธ์การแข่งขันของนักกีฬา การจัดกิจกรรมประจ าปีเพื่อกระชับ

ความสมัพนัธใ์นทีมพรอ้มกบัปลกูฝังคณุธรรม จรยิธรรม ความมีวินยั และความสามคัคีใหแ้ก่นกักีฬา  

ส าหรบัในปี 2563 นอกจากการส่งนักกีฬาเขา้แข่งขนัในทวัรน์าเมนตใ์นประเทศแลว้ ยังไดม้ีการจดักิจกรรมพิเศษขึน้ 

เนื่องจากรายการแข่งขนัภายในและต่างประเทศหลายรายการถูกยกเลิกจากสถานการณโ์ควิด -19 ทัง้นี ้เพื่อเป็นการ

สานสัมพันธ์ระหว่างนักกีฬาและแสดงใหเ้ห็นถึงการปรับตัว เปล่ียนแปลงตามสถานการณ์ที่เกิดขึน้ จึงไดม้ีการจัด

แข่งขันกระชับมิตรภายในสโมสรฯ “2020 BTTC Virtual Tournament” ขึน้ โดยให้แต่ละศูนยฝึ์กซอ้มท าการแข่งขัน

ภายในดว้ยกติกาพิเศษและผ่านการถ่ายทอดสด (Live) ผ่านช่องทางเฟซบุ๊กของสโมสรฯ ซึ่งไดผ้ลตอบรบัเป็นอย่างดี

จากนกักีฬา สมาชิกของสโมสรฯ และบคุคลทั่วไปท่ีรบัชมการแข่งขนัผ่านทางช่องทางดงักล่าว  

ณ สิน้ปี 2563 สโมสรเทเบิลเทนนิสบา้นปมูีสมาชิกรวมทัง้สิน้ 109 คน ประกอบดว้ยนกักีฬา 79 คน โคช้ 11 คน และ

สมาชิกทั่วไป 19 คน แบ่งเป็นศูนยฝึ์กซอ้ม 9 แห่ง ซึ่งกระจายตัวอยู่ใน 7 จังหวัด ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี  

เชียงใหม่ อบุลราชธานี ยโสธร ขอนแก่น และภเูก็ต โดยมีสมาชิกกระจายอยู่ตามจงัหวดัต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีนกักีฬาของสโมสรฯ ผ่านการคดัเลือกเป็นนกักีฬาทีมชาติในการแข่งขนักีฬาซีเกมส ์จ านวน 

2 คน เยาวชนทีมชาติ จ านวน 47 คน ยวุชนทีมชาติ จ านวน 5 คน และน าความสามารถทางกีฬาเทเบิลเทนนิสสมคัรเขา้

ศกึษาต่อในระดบัอดุมศกึษาไดจ้ านวน 24 คน อีกทัง้ยงัมีนกักีฬาที่ไดร้บัรางวลัจากการแข่งขนัหลากหลายรายการทัง้ใน

ระดบัประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 

 
สนับสนุนนักกีฬาเทนนิสเยาวชน  

นบัตัง้แต่ปี 2558 เป็นตน้มา บา้นปไูดใ้หก้ารสนบัสนุนนายทรงฤทธ์ิ เดวิด จั่นบุบผา นกักีฬาเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่

เกิน 18 ปี ที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพยเ์พื่อเดินหน้าสานฝันในการเป็นนักกีฬาเทนนิสระดับโลก ดว้ยการ

สนบัสนุนอุปกรณกี์ฬา คอรส์เสริมสรา้งความแข็งแรงและเตรียมความพรอ้มทางร่างกาย การฝึกซอ้มประจ าวนั รวมถึง

สนบัสนนุใหเ้ขา้รว่มการแข่งขนัรายการส าคญั ๆ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพนูทกัษะและประสบการณใ์น

การแข่งขนั ตลอดจนสรา้งเสรมิทกัษะในการใชช้ีวิตและฝึกวินยันกักีฬาใหม้ีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึน้  

ในปี 2563 นี ้นายทรงฤทธ์ิไดร้บัการจัดอันดบัเป็นนักกีฬาเทนนิสเยาวชนอันดับท่ี  645 ของโลก โดยสหพันธ์เทนนิส

นานาชาติ และไดร้บัการจดัอนัดบัเป็นนกักีฬาเทนนิสเยาวชน รุน่อายไุม่เกิน 18 ปี อนัดบัท่ี 22 ของประเทศ โดยสมาคม

กีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ ์
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โครงการออกแบบเกม ออกแบบสังคม (Thammasat-Banpu Innovative Learning) 

บา้นปูร่วมมือกับคณะวิทยาการเรียนรูแ้ละศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ด าเนินโครงการ “ออกแบบเกม 

ออกแบบสงัคม” หรือ “Thammasat-Banpu Innovative Learning Program” เพื่อพฒันานกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษา

ตอนปลาย นักเรียนอาชีวศึกษา และครูผู้สอน ให้มีทักษะที่ เอือ้ต่อการเป็นนวัตกรรุ่นใหม่ เช่น การคิดอย่างมี

วิจารณญาณและการคิดเชิงวิเคราะห ์การคิดและการส่ือสารความคิดอย่างสรา้งสรรค ์ความรบัผิดชอบ ภาวะผูน้  า 

เป็นตน้ ผ่านกระบวนการสรา้ง “เกมการเรียนรู”้ ปัจจบุนัโครงการ “ออกแบบเกม ออกแบบสงัคม” ไดด้  าเนินโครงการมา

อย่างต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 2 นับตัง้แต่ปี 2562 ซึ่งบา้นปูได้

มอบเงินสนับสนุนเงินจ านวน 8.4 ล้านบาท เพื่อใช้

ด  าเนินโครงการในการบ่มเพาะทีมเยาวชนจากโรงเรียน

ต่างๆ ที่ผ่านการคดัเลือกจากทั่วประเทศรวม 14 ทีม ให้

มีทกัษะกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)  

และเป็นนวตักรรุน่ใหม่ผ่านกระบวนการสรา้งสรรคบ์อรด์

เกม อนัเกิดจากประเด็นสงัคมที่ตอ้งการส่ือสารเพื่อสรา้ง

ความเปล่ียนแปลเชิงบวกใหเ้กิดแก่กลุ่มเป้าหมายและ

สงัคมภาพรวมต่อไป โดยเยาวชนทัง้ 14 ทีม ไดน้ าบอรด์เกมของตนเองไปเผยแพรใ่หส้าธารณชนไดท้ดลองเล่นเป็นครัง้

แรกในงาน Games & Learning 2020 เมื่อเดือนตุลาคม 2563 และหลังจากนั้นไดน้ าไปเผยแพร่กับกลุ่มเป้าหมาย 

เพื่อใหค้วามรู ้เสริมความเขา้ใจ และสรา้งการปรบัเปล่ียนพฤติกรรมและทัศนคติไปในทางที่  โครงการออกแบบเกม 

ออกแบบสงัคมรุ่นที่ 2 จะมีพิธีมอบรางวลัชนะเลิศถว้ยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้  กรมสมเด็จพระเทพ

รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารีและรางวลัสาขาต่างๆ แก่ทีมเยาวชนผูเ้ขา้รว่มโครงการฯ ในช่วงเดือนมีนาคม 2564 

•โครงการ “ออกแบบเกม ออกแบบสงัคม” รุน่ท่ี 2 มีเยาวชนและครูที่ปรกึษาที่ผ่านการคดัเลือกเขา้รว่มโครงการจ านวน

ทั้งหมด 80 คน จาก 14 ทีม เยาวชนที่เขา้ร่วมโครงการรุ่นที่ 2 ไดอ้อกแบบบอรด์เกมเพื่อสรา้งการเปล่ียนเเปลงทาง

สงัคมครอบคลมุ 3 ประเด็น ไดแ้ก่ การพฒันาสงัคม การดแูลสขุภาพ และวยัรุน่ศาสตร ์

 

ดา้นการพฒันาชมุชน  
การพัฒนาด้านศาสนาและประเพณีท้องถ่ิน  

• เหมืองล าพูนร่วมถวายเทียนพรรษาประจ าปี 2563 แก่วดัรอบเหมือง 9 แห่งในต าบลลี ้ต าบลนาทราย และ

ต าบลป่าไผ่ ไดแ้ก่ วดับา้นกลาง วดับา้นแวน วดัพวงค า วดัพระบากหว้ยตม้ วดัปางประทีป วดัผาหนาม วดับา้น

ป ูวดันากลาง และวดับา้นโฮ่ง เนื่องในวนัเขา้พรรษา และรว่มงานทอดกฐินสามคัคี ทอดถวาย ณ วดับา้นโฮ่ง ต.

ลี ้อ. ลี ้ จังหวัดล าพูน เพื่อร่วมท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา นอกจากนีย้ังร่วมกิจกรรมงานท าบุญถวายผา้ป่า

สามัคคีใหก้ับวัดบา้นปู  อ.ลี ้จ.ล าพูนเพื่อเป็นการอนุรกัษ์วัฒนธรรมประเพณี และสรา้งความสัมพันธ์ที่ดีกับ

ชมุชน 
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การบรรเทาสาธารณภัย 

• กองทุน “มิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทยสู้ภัยโควิด-19” ดว้ยสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสั

โคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19) บา้นปไูดด้  าเนินการจดัตัง้ กองทุน “มิตรผล-บา้นป ูรวมใจช่วยไทยสู้

ภยัโควิด-19” ในเดือนมีนาคม 2563 โดยเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท บา้นป ูจ ากัด (มหาชน) และกลุ่มมิตร

ผล ในฐานะองคก์รภาคเอกชนท่ีดาเนินธุรกิจดว้ยหลกัธรรมาภิบาลและใหค้วามส าคญักบัการดาเนินงานควบคู่

กับความรบัผิดชอบต่อสงัคม โดยกองทุนมลูค่า 500 ลา้นบาทนี ้มีวตัถุประสงคส์ าหรบัใหก้ารสนบัสนุนอุปกรณ์

ทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุที่จาเป็นต่อการป้องกนัและควบคมุการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 เพื่อให้

บคุลากรทางการแพทยส์ามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ย่างเต็มความสามารถดว้ยความปลอดภยั และมีความพรอ้มใน

การรบัมือกับวิกฤตดา้นสาธารณสขุที่เกิดขึน้ อีกทัง้กองทุนฯ ยงัขยายความช่วยเหลือไปยงัชมุชน โดยเฉพาะใน

เรื่องปัญหาปากท้องจากสภาพเศรษฐกิจอันสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโควิด -19 ผ่านการ

บรจิาคและสนบัสนนุในรูปแบบโครงการต่างๆ   

ตวัอย่างการด าเนินการท่ีบา้นป ูใหค้วามช่วยเหลือผ่านกองทนุฯ ไดแ้ก่  

-  สนับสนุนโรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลิมพระ

เกียรติ  ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลศูนยก์ลาง

ที่ใหก้ารดแูลรกัษาผูป่้วยติดเชือ้ไวรสัโควิด-19 

ที่ ส  าคัญของประเทศไทย รวมทั้งยังเป็น

โรงพยาบาลที่รองรับการโอนย้ายผู้ป่วยที่

ตรวจพบการติดเชือ้จากโรงพยาบาลอื่นๆ มา

ดูแลรักษาอีกดว้ย   โดยบริษัทฯ ไดใ้ห้ความ

ช่วยเหลือดา้นอุปกรณแ์ละเครื่องมือทางการ

แพทย ์ประกอบไปดว้ย หอ้งผูป่้วยความดันลบ (Negative Pressure) แบบแยกหอ้ง เพื่อใชส้ าหรบัรกัษา

และป้องกันการแพร่กระจายโรคส าหรบัผูป่้วยโควิด-19 จ านวน 10 เตียง  หอ้งหตัถการผูป่้วยความดนัลบ 

จ านวน 1 เตียง  เครื่องช่วยหายใจ จ านวน 11 เครื่อง และอุปกรณ์ทางการแพทยต์่างๆ ประกอบดว้ย 

เครื่ องเอกซเรย์เค ล่ือนที่ ระบบดิจิทัล  เครื่ องส่องตรวจทางเดินหายใจ เครื่ องวัดปริมาณก๊าซ

คารบ์อนไดออกไซดใ์นลมหายใจออกและความอิ่มตวัของออกซิเจนในเลือด เครื่องเฝ้าระวงัและติดตาม

สญัญาณชีพ เครื่องกดนวดหวัใจอตัโนมตัิ อปุกรณส่์องตรวจหลอดลม และชดุป้องกนัอนภุาคที่เป็นอนัตราย

จากฝุ่ นละอองและเชือ้โรค รวมมลูค่า 30 ลา้นบาท  นอกจากนีย้งัไดใ้หก้ารสนบัสนนุอปุกรณท์างการแพทย์

และอปุกรณป์้องกนัส่วนบคุคลใหแ้ก่โรงพยาบาลต่าง  ๆ  รวม 37  แห่งทั่วประเทศ 
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- มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับความ

เดือดร้อนในหลายจังหวัดได้แก่ กรุงเทพฯ 

ปทุมธานี ชลบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร  

นอกจากนีย้งัมอบถุงยงัชีพใหก้ับมลูนิธิอะมีรุล

มุอ์มินีนเพื่อเด็กก าพร้า 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต ้  เพื่อน าไปแจกจ่ายแก่ครวัเรือนที่ไดร้บั

ความเดือดรอ้นและเด็กก าพรา้ที่ลงทะเบียนไว้

กับทางมลูนิธิฯ   รวมจ านวนถงุยงัชีพท่ีบรษิัทฯ 

น าไปมอบใหป้ระชาชนที่เดือดรอ้นแลว้กว่า 4,500 ครวัเรือน  

- ส่งมอบหนา้กากอนามัยแบบผา้คุณภาพดีที่บริษัทฯ ไดส้ั่งผลิตขึน้ 1.3 ลา้นชิน้ เพื่อแจกจ่ายใหแ้ก่ครูและ

นักเรียน ในโรงเรียนกว่า 1,500 แห่ง  ชุมชนในพืน้ที่เส่ียง พนักงาน เจา้หนา้ที่ภาครฐั  และประชาชนทั่ว

ประเทศ 

- สนับสนุนรถยนตไ์ฟฟ้าภายใตโ้ครงการ “บ้านปู เน็กซ ์อีวี คาร ์แชร่ิง ฟอร ์แคร่ิง” (Banpu NEXT EV 

Car Sharing for Caring)  แก่บุคลากรทางการแพทยโ์ดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นระยะเวลา 3 เดือน  ให้แก่

โรงพยาบาลต่าง ๆ   ไดแ้ก่   โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ ์สภากาชาดไทย   กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล  โรง

พยาบาลนวมินทร ์9  โรงพยาบาลปิยะเวท เป็นตน้ ทั้งนีเ้พื่อใหบุ้คลากรทางการแพทยใ์ชเ้ดินทางไปดูแล

รกัษาผูป่้วยถึงบา้นในช่วงโควิด-19 อ านวยความสะดวกใหผู้ป่้วยรอรบับรกิารอย่างปลอดภยัตามมาตรการ

เวน้ระยะห่างทางสงัคม (Social Distancing) 

- สนบัสนุนกิจกรรมของหน่วยงานและสถาบนัที่มีส่วนช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทยแ์ละประชาชนตาม

เจตจ านงคข์องกองทนุฯ  อาทิ  สนบัสนนุโครงการ "นกัรบเสือ้ขาวสูภ้ยัโควิด-19" แพทยสมาคมแห่งประเทศ

ไทยฯ เพื่อประกันชีวิตแพทยแ์ละพยาบาลทั่วประเทศ     สมทบทุนการผลิตหนา้กากอนามัย “Mask for 

Blood Hero” ในโครงการ Plus One เพิ่มจ านวนครัง้ เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต ของสภากาชาดไทย จ านวน 

400,000 ชิน้  เนื่องจากเกิดวิกฤติขาดแคลนเลือดทั่วประเทศ   การสนบัสนนุการพฒันาซอฟทแ์วร ์ส าหรบัผู้

กกัตนในโรงแรมที่เป็น State Quarantine ใชใ้นการแจง้อาการเจ็บป่วย วดัไข ้และเป็นส่ือกลางเพื่อประสาน

กบัเจา้หนา้ที่โรงเเรม เป็นตน้ 

 รวมการช่วยเหลือของบา้นปผู่านกองทุน “มิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทยสู้ภัยโควิด-19” สิน้สดุ ณ วนัท่ี 

31 ธันวาคม 2563 รวมเป็นมลูค่าทัง้สิน้ 108,168,242 บาท 
 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

PT. Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM) บริษัทย่อยของบา้นปใูนสาธารณรฐัอินโดนีเซียใหค้วามส าคญักับความ

รบัผิดชอบต่อสังคม และกิจกรรมพัฒนาชุมชน โดย ITM ไดด้  าเนินกิจกรรมคาวมรบัผิดชอบต่อสังคม ในแนวทางที่

สอดคลอ้งกบันโยบายและแนวปฏิบตัิของบา้นปทูี่มุ่งส่งเสรมิดา้นการศึกษาเพื่อการพฒันาที่ยั่งยืน โดยใหค้วามส าคญั

กับพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่นักเรียนและครูในอินโดนีเซีย ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่าน
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กิจกรรมพฒันาชมุชนโดยรอบพืน้ที่เหมืองทัง้ 5 แห่งของบริษัทฯ บนเกาะกาลิมนัตนั ไดแ้ก่ อินโดมินโค ทรูบาอินโด บา

รนิโต คิตาดิน-เอมบาลตุ และโจ-รง่ 

 
1. การสนับสนุนด้านการศึกษา  

การศกึษาเป็นปัจจยัส าคญัในการพฒันาคณุภาพชีวติของคนในชมุชน ITM ด าเนินโครงการพฒันาการศกึษาหลาย

โครงการ โดยเฉพาะการสนบัสนนุนกัเรียนท่ีดอ้ยโอกาสใหไ้ดศ้กึษาในระดบัท่ีสงูขึน้เพื่อพฒันาคณุภาพชีวติของ

พวกเขาในอนาคต การสนบัสนนุเพื่อพฒันาการศกึษาของ ITM ไดแ้ก ่

• ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน (Community Learning Center: CLC) การพฒันาศนูยก์ารเรียนรูช้มุชนมี

วตัถปุระสงคเ์พื่อแกปั้ญหาอตัราการไม่รูห้นงัสือและอตัราการเลิกเรียนกลางคนั ซึง่น าไปสู่ปัญหาสงัคมบาง

ประการ โดย ITM ไดด้  าเนินโครงการศนูยก์ารเรียนรูช้มุชน 3 แห่ง ผ่านบรษิัทย่อย คือ อินโนมินโค ไดแ้ก่ ศนูย์

การเรียนรูช้มุชนมาลาฮิง ศนูยก์ารเรียนรูช้มุชนดามายแมนดิร ิและศนูยก์ารเรียนรูช้มุชนซาลากา นบัตัง้แต่ปี 

2554 เป็นตน้มา อตัราการรูห้นงัสือในพืน้ท่ีโครงการไดเ้พิม่สงูขึน้ ผ่านการจดัหลกัสตูรฝึกอบรมทกัษะชวีิต

ของศนูยต์่าง ๆ กวา่ 90 หลกัสตูร โดยมีผูร้บัประโยชนจ์ากโครงการรวมทัง้สิน้ 1,657 ตลอดระยะเวลา

โครงการ 

• ทุนการศึกษา ITM ไดใ้หก้ารสนบัสนนุภาคการศกึษาอย่างต่อเนื่องโดยมอบทนุการศกึษาใหแ้กน่กัเรียน

นกัศกึษาตัง้แต่ระดบัประถมศกึษาไปจนถึงระดบัมหาวิทยาลยักว่า 200 คนท่ีอาศยัในชมุชนรอบเหมือง 

• ส่ิงอ านวยความสะดวกในโรงเรยีน ITM ใหก้ารสนบัสนนุทางการเงินแก่โรงเรียนตา่ง ๆ อย่างตอ่เนื่องเพื่อ

ปรบัปรุงวสัดอุปุกรณเ์พื่อการเรียนรู ้ ซึ่งรวมถึงเฟอรน์ิเจอร ์ ส่ือการสอน และหนงัสือ นอกจากนัน้ ITM ยงั

สนบัสนนุการปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มทางการเรียนแก่โรงเรยีนที่ขาดแคลนทนุทรพัยอ์ีกดว้ย 

2. การอนุรักษส์ิ่งแวดลอ้ม  

กิจกรรมในการอนรุกัษ์ส่ิงแวดลอ้มในปี 2562 มีรายละเอียด ดงันี ้

• จดักจิกรรมท าความสะอาดแม่น า้จีซมัปายเพื่อรว่มเฉลิมฉลองวนัส่ิงแวดลอ้มโลก โดยมีพนกังาน ITM รว่ม

กิจกรรมจ านวน 50 คน การจดักจิกรรมครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พื่อรว่มกนัปรบัปรุงคณุภาพน า้ใหด้ีขึน้และ

เสรมิสรา้งความตระหนกัและจิตส านึกในการอนรุกัษ์แม่น า้ล าคลองใหแ้ก่พนกังาน โดยแม่น า้สายนีเ้ป็นตน้

น า้ของแม่น า้จีลวีงุ ซึง่เป็นแม่น า้สายที่ใหญ่ที่สดุในกรุงจาการต์า 

• ITM รเิริ่มโครงการส านกังานขยะเป็นศนูย ์(Zero Waste) ณ ส านกังานในกรุงจาการต์า โดยมวีตัถปุระสงค์

เพื่อลดปรมิาณขยะที่เกิดขึน้ใน ITM โดยเฉพาะขยะพลาสติก โครงการนีมุ้ง่เสรมิสรา้งใหพ้นกังานเกิดความ

ตระหนกัในการจดัการขยะผ่านกจิกรรมตา่งๆ เช่น การเยี่ยมชมหลมุขยะแบบฝังกลบที่ใหญ่ที่สดุใน

อินโดนีเซีย การอบรมเชงิปฏิบตักิารดา้นการจดัการใหข้ยะเป็นศนูย ์นอกจากนี ้พนกังาน ITM ยงัรว่มกนัคดั

แยกขยะก่อนส่งต่อไปยงัธนาคารขยะโซกา (ต าบลเกอบาโยรนั ลามา) ซึ่งเป็นธนาคารขยะประจ าชมุชนท่ี

ตัง้อยูใ่กลก้บัส านกังานของ ITM ในกรุงจาการต์า เพื่อช่วยใหท้างธนาคารขยะจดัการขยะไดอ้ยา่งเหมาะสม

และสะดวกยิง่ขึน้ 
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3. การพัฒนาชุมชน 

•     การพัฒนาเศรษฐกิจ 

ในปี 2563 ITM ยงัคงสนบัสนนุการพฒันาเศรษฐกจิของชมุชนในพืน้ท่ีด าเนินงานของบรษิัทย่อย โดยการจดั

โครงการฝึกอบรมเสรมิศกัยภาพใหแ้ก่เกษตรกรดว้ยการบ่มเพาะธุรกิจทอ้งถิ่น อาทิ กลุ่มพฒันาปุ๋ ยพฒันา

ปุ๋ ยชีวภาพโบกาชิ กลุ่มพฒันาระบบการเกษตรแบบบรูณาการ กลุ่มพฒันากลุ่มอตุสาหกรรมครวัเรือนอินโด

มินโค และกลุ่มพฒันาผลิตภณัฑอ์าหารแปรรูปจากปลา 

- โครงการพัฒนาปุ๋ ยชีวภาพโบกาชิ ด าเนินการโดยเหมืองโจรง่ บรษิัทย่อยของ ITM ไดจ้ดัอบรม

การผลิตปุ๋ ยชวีภาพใหก้บักลุ่มชาวบา้นในพืน้ท่ี เพื่อน าผลิตภณัฑท์ี่ไดม้าใชฟ้ื้นฟพูืน้ท่ีเหมืองให้

กลบัคืนสู่สภาพเดิม ในปี 2563 ทางโครงการผลิตปุ๋ ยชีวภาพไดร้าว 1,670 ตนั ช่วยสรา้งรายได้

ใหแ้ก่ชมุชนกวา่ 17 ลา้นรูเปียหต์อ่เดือน 

- โครงการพัฒนาผลติภัณฑป์ลาแปรรูปด าเนินการโดยเหมืองคิตาดิน บรษิัทย่อยของ ITM 

โครงการนีเ้ริม่ขึน้ในปี 2558 สอดคลอ้งกบัโครงการส่งเสรมิการบรโิภคปลาของรฐับาลอินโดนีเซยี 

เพื่อเพาะพนัธุ ์ เลีย้ง เรง่การเจรญิเติบโต และท าการตลาด น าไปสู่ธุรกิจที่เลีย้งตนเองได ้ ท าให้

สมาชิกในชมุชนท่ีเขา้รว่มโครงการมีรายไดเ้ฉล่ียถึง 3.25 ลา้นรูเปียหต์่อเดือน 

• การส่งเสริมด้านสาธารณสุข 

ITMส่งเสรมิการพฒันาดา้นอนามยัและสขุาภิบาลในชมุชนมาอยา่งต่อเนื่อง โดยไดด้  าเนินโครงการดา้น

สาธารณสขุตา่ง ๆ ที่มุ่งเนน้การดแูลสขุภาพของแม่และเด็ก รวมถงึผูส้งูอาย ุตามกลยทุธข์องบรษิัทฯ ในการ

สนบัสนนุการพฒันาคณุภาพชีวติของประชาชนในทอ้งถิ่น 

- จดัใหม้ีการดแูลและตรวจสขุภาพโดยไม่เสียคา่ใชจ้า่ย การสนบัสนนุศนูยส์ขุภาพชมุชนส าหรบั

ทารกและเดก็เล็ก และใหบ้รกิารตรวจสขุภาพแก่สตรีมีครรภ ์

- จดัอบรมเชิงปฏิบตักิารแกเ่จา้หนา้ที่สาธารณสขุทอ้งถิ่นในการต่อสูก้บัการระบาดของไวรสัโคโรนา   

(COVID-19) ตลอดจนใหค้วามรูแ้ก่ชมุชนในการเขา้รบับรกิารดา้นสขุภาพในช่วงที่มกีารระบาด 

- จดัหาแหล่งน า้สะอาดใหแ้ก่ชาวบา้นในหมู่บา้น Santan Tengah จ านวนกว่า 460 ครวัเรือน ช่วยให้

ชมุชนสามารถประหยดัคา่น า้ไดถ้ึงเดือนละ 424,340 ลา้นรูเปียห ์ และยงัสนบัสนนุการจดัตัง้

วิสาหกจิหมู่บา้นเพื่อใหห้มู่บา้นสามารถพึ่งพาตนเองได ้ 
 

• การอนุรักษส์ิ่งแวดลอ้ม 
    ในปี 2563 บรษิัทฯ ไดส้นบัสนนุการดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มผา่นการด าเนินโครงการตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

- การปลกูป่าเพื่ออนรุกัษ์ฟ้ืนฟธูรรมชาติรว่มกบัชมุชนและรฐับาลเนื่องในโอกาสวนัส่ิงแวดลอ้มโลก  

- การแบ่งปันความรูแ้ละประสบการณข์องบรษิัทฯ ดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มดว้ยการจดันิทรรศการ

และการสมัมนาในมหาวิทยาลยัต่าง ๆ  

- การรว่มเป็นพนัธิมติรในการด าเนนิโครงการอนรุกัษ์อทุยานแห่งชาติกไูต 

- การฟ้ืนฟแูนวปะการงัและปลกูป่าชายเลนบรเิวณชายฝ่ังของหมู่บา้นเมืองบอนตงัเพื่อชะลอการ

พงัทลายของชายฝ่ังและอนรุกัษส์ตัวน์ า้ 
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- การสนบัสนนุโครงการธนาคารขยะเพื่อจดัการขยะในหมู่บา้น Bangun Rejo อ าเภอ Kutai 

Kartanegara โครงการดงักล่าวส่งเสรมิใหส้มาชิกในชมุชนเกบ็และคดัแยกขยะในครวัเรือนเพื่อ

น ามาจ าหน่ายใหก้บัโครงการเพื่อสรา้งรายไดเ้สรมิจากผลิตภณัฑร์ีไซเคิล ปัจจบุนัมีผูเ้ขา้รว่ม

โครงการทัง้สิน้ 1,423 ครวัเรือน และสามารถจดัการขยะไดถ้ึง 50 ตนั 

• การพัฒนาสาธารณูปโภคพืน้ฐาน 
ITM พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานในทอ้งถิ่นเพื่อกระตุน้เศรษฐกิจ และพฒันาการสาธารณสขุและการศกึษา 
โดยไดก้่อสรา้ง          อาคารเอนกประสงคส์ าหรบัชมุชน บรูณะโรงเรียน ซ่อมถนน สรา้งระบบชลประทาน
เพื่อการเกษตร รวมทัง้ บรูณะและสรา้งมสัยดิ โบสถ ์และสะพานภายในหมู่บา้น 

• กิจกรรมเพือ่การกุศลอืน่ๆ  

จากเหตกุารณก์ารระบาดของโรคโควิด-19 ITM มีส่วนใหก้ารสนบัสนนุหน่วยงานต่าง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

- บรจิาคเงินกองทนุจ านวนหน่ึงผ่านสมาคมบรษิัทเหมืองถา่นหินแห่งอินโดนีเซยี เพื่อกระจายไปสู่ผูท้ี่

ไดร้บัผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในพืน้ท่ีกรุงจาการต์า  

- ในจงัหวดักาลิมนัตนัตะวนัออก กาลิมนัตนักลาง และกาลินมนัตนัใต ้ ITM ไดบ้รจิาคอปุกรณ์

ทางการแพทยใ์หแ้ก่โรงพยาบาลภมูิภาคบอนตงั โรงพยาบาลรบัการส่งต่อผูป่้วยโควดิ-19 หน่วย

ปฏิบตัิการโควดิ-19 ประจ าภมูิภาค และศนูยส์ขุภาพชมุชนอีกหลายแห่ง 

- จดัสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อสรา้งเสรมิความสะอาดและอนามยั (PHBS) เช่น สถานท่ีลา้งมือหรือ

ช าระลา้งรา่งกาย ขึน้ในหลายพืน้ท่ี นอกจากนัน้ยงัมีการเสรมิสรา้งการตระหนกัรูด้า้นสาธารณสขุ

ผ่านการใหค้  าปรกึษาและโครงการรรณรงคต์า่ง ๆ  

- ส่ือสารในสมัมนา CSR Forum ของผูร้บัเหมาของบรษิัทฯ เพื่อใหม้ั่นใจว่าผูร้บัเหมาจะมีส่วนรว่มใน

การสนบัสนนุการป้องกนัและบรรเทาผลกระทบจากโรคโควดิ-19  
 

ในปี 2563 บรษิัท ITM ไดใ้หก้ารสนบัสนนุสงัคมในการต่อสูก้บัการระบาดของโรคโควิด-19 คิดเป็นมลูค่ารวมทัง้สิน้กวา่ 

3.1 พนัลา้นรูเปียห ์

 
สาธารณรัฐประชาชนจีน  

ปี 2563 ไดเ้กิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19) ไปทั่วโลก ดว้ยเหตุนี ้

นอกจาก Banpu Investment (China) Co. , Ltd. (BIC) บริษัทย่อยของบา้นปใูนประเทศจีน จะด าเนินโครงการความ

รบัผิดชอบต่อสังคมระยะยาวแลว้ ยังใหก้ารสนับสนุนดา้นการเงินและวสัดุอุปกรณแ์ก่รฐับาลและชุมชนทอ้งถิ่นเพื่อ

ดแูลประชาชนใหป้ลอดภยัในช่วงที่เกิดการแพรร่ะบาด  

• การให้ความช่วยเหลอืเพือ่รับมือการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019  
ในช่วงตน้ปี 2563 โรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ไดแ้พรร่ะบาดอย่างรวดเรว็ไปทั่วประเทศจีน ครา่ชีวติผูค้นไป

หลายพนัคนและคกุคามอีกหลายลา้นชวีิตที่ตอ้งตกอยู่ท่ามกลางภาวะวกิฤติ BIC ยงัคงมุง่มั่นเป็นพลเมืองที่ดี
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ดว้ยการรบัมือสถานการณอ์ย่างรวดเรว็ โดยไดใ้หก้ารสนบัสนนุทางการเงินและวสัดอุปุกรณแ์ก่ชมุชนที่ไดร้บั

ผลกระทบรวมทัง้ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย เพื่อใหท้กุฝ่ายสามารถผ่านพน้วิกฤตนีไ้ปได ้

- ในเดือนกมุภาพนัธ ์ 2563 BIC มอบถงุมือทางการแพทย ์ 50,000 คู่ และหนา้กากอนามยั 10,000 ชิน้

ใหก้บัสถานเอกอคัรราชทตูไทย ณ กรุงปักกิ่ง เพื่อน าไปแจกจ่ายใหแ้ก่คนไทยในเมืองอู่ฮั่น เมืองอื่น ๆ ใน

มณฑลหเูป่ย และพืน้ท่ีที่อยูใ่นความรบัผิดชอบของสถานเอกอคัรราชทตูไทย การสนบัสนนุในครัง้นีไ้ด้

ช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนหนา้กากอนามยั และใหส้ามารถใชใ้นการป้องกนัตนเองในทกุวนั

ระหว่างที่เกดิการแพรร่ะบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศจีน 

- โรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มทัง้ 3 แห่งของบรษิัท ไดบ้รจิาคเงินใหก้บัมลูนิธิการกศุลและรฐับาลทอ้งถิ่น

คิดเป็นมลูคา่รวมทัง้สิน้ 900,000 หยวน เพื่อสนบัสนนุชมุชนทอ้งถิ่นในการต่อสูก้บัโรคระบาด 

• การสนับสนุนด้านการศึกษาและกีฬา 

- โรงเรียนศกึษาพเิศษหลวนหนานบา้นป ู BIC ไดใ้หก้ารสนบัสนนุโรงเรียนศกึษาพิเศษหลวนหนานบา้นป ู

อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 13 ปีแลว้ ผ่านบรษิัทย่อย Tangshan Banpu Heat & Power Co., Ltd. 

ซึ่งด าเนินการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่ม ในปีนี ้ ทางโรงไฟฟ้าไดส้นบัสนนุเครื่องคอมพวิเตอรแ์ล็ปท็อป

จ านวน 8 เครื่อง คดิเป็นมลูค่าราว 50,000 หยวนใหก้บัทางโรงเรียนเพื่อน าไปใชเ้ป็นอปุกรณก์ารเรียน

การสอน 

- ทนุการศกึษาเพื่อนกัเรียนท่ีขาดแคลนทนุทรพัยใ์นพืน้ท่ีรอบเหมืองเกาเหอและเหมืองเฮ่อป้ีBIC มอบ

ทนุการศกึษามลูค่ารวม 350,000 หยวนใหแ้ก่นกัเรียน 122 คนที่ขาดแคลนทนุทรพัยซ์ึ่งอาศยัอยู่ในพืน้ท่ี

รอบเหมืองเกาเหอและเหมืองเฮอ่ป้ี เพื่อใหน้กัเรียนเหล่านีม้ีทนุเพยีงพอส าหรบัการศกึษาต่อใน

ระดบัอดุมศกึษา 

• สโมสรเหอเป่ย-บ้านปู ฟิตเนส คลับ 

บรษิัท Shijiazhuang Chengfeng Cogen Co., Ltd. บรษิัทย่อยของ BIC ไดใ้หก้ารสนบัสนนุสโมสรเหอเป่ย-บา้น

ป ูฟิตเนส คลบั (ชื่อเดิม สโมสรบา้นป ูเทเบิลเทนนิส คลบั) อยา่งตอ่เนื่องมาตัง้แต่ปี 2546 โดยในปีนี ้ทางโรงไฟฟ้า

ไดม้อบเงินทนุจ านวน 150,000 หยวนใหก้บัสโมสร เพื่อสนบัสนนุการฝึกซอ้มและการแขง่ขนัของนกักีฬาของ

สโมสร 

 
แนวทางปฏิบตัิเพิ่มเติมเกี่ยวกบัการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวขอ้งกับการคอรรั์ปชั่น  

บรษิัทฯ ประกาศเจตนารมณเ์ขา้รว่มโครงการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทจุรติ(The Private 

Sector Collective Action Against Anti-Corruption: CAC) ตัง้แต่ปี 2553 ในปี 2556 ไดท้ าการประเมินตนเองตามแบ

บรษิัทฯ ด ารงแนวทางการบรหิารงานบนหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี โดยเนน้เรื่องความโปรง่ใส ความซือ่สตัย ์  มจีรยิธรรม มี

ประสิทธิภาพในการท างานท่ีควบคู่กบัความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มและผูท้ี่มีสว่นเก่ียวขอ้ง โดยก าหนดใหม้ี

ส่วนงานในโครงสรา้งองคก์รที่มีหนา้ที่ชดัเจนเพื่อก าหนดหรือก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานในอนัท่ีจะท าใหก้ารด าเนินธุรกจิ 

ถกูตอ้งตามกฎหมายและเป็นไปตามแนวทางธรรมาภิบาลดงักล่าว 
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หน่วยงาน Risk Management ไดเ้พิ่มการประเมินความเส่ียงของการทจุรติที่อาจเกิดขึน้ในกระบวนการท างานใน

การวางแผนงานประจ าปีและจดัเตรียมแนวทางป้องกนัหรือแกไ้ข โดยเริ่มตัง้แต่ปี 2557 มีการติดตาม ทบทวนความเส่ียง

ดงักล่าวไตรมาสละครัง้ และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัทอย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้  

ในปี 2557 บรษิัทฯ มีนโยบายคุม้ครองผูท้ี่ใหเ้บาะแส (Whistle blowing Policy) เพื่อคุม้ครองผูร้อ้งเรียนและ

กระตุน้การมีส่วนรว่มเพื่อสอดส่องพฤตกิรรมที่เป็นการทจุรติต่อองคก์รและผูท้ี่มีส่วนไดเ้สียอื่นๆ และมีกระบวนการ

พิจารณาประเด็นรอ้งเรียนโดยคณะกรรมการจดัการการทจุริตในองคก์ร (Fraud Management Committee) และ

น าเสนอผูบ้รหิารระดบัสงูพจิารณาต่อไป  

ในปี 2557 บรษิัทฯ รวบรวมแนวปฏิบตัิที่มีอยู่แลว้ในองคก์รเพื่อความชดัเจนและรองรบันโยบายการต่อตา้นทจุรติ

และคอรร์ปัชั่น (Anti Corruption Policy)  เสนอใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทั พิจารณาและอนมุตัิ

นโยบายฯ  

ในปี 2558 คณะกรรมการบรษิัทไดอ้นมุตัใิหม้ีนโยบายการต่อตา้นคอรร์ปัชั่น และบรษิัทฯ จดัท าเอกสารแนวปฏิบตัิ

ที่รองรบัพรอ้มกบัแบบส ารวจเพื่อการประเมินตนเอง น าเขา้สู่กระบวนการรบัรองของ CAC และไดก้ารขึน้ทะเบียนรบัรอง

เป็นบรษิัทท่ีเป็นต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชนัเมื่อเดือนกรกฎาคม 2558  และไดร้บัการต่ออายใุนเดือนพฤษภาคม 2561 

ในปี 2560 บรษิัทฯ ไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบตัิตามนโยบายตามนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชนัเรื่องการรบั-การให้

ของขวญั การเลีย้ง หรือประโยชนอ์ื่นใดกบัผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย และการบนัทึกรายงานการรบัของขวญัในระบบ ซึ่งถือเป็น

หนา้ที่ของคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานบรษิัทฯ และบรษิัทในกลุ่ม 

ในปี 2562 บรษิัทไดส่ื้อสารและจดัฝึกอบรมใหค้วามรูพ้นกังานเก่ียวกบันโยบายและแนวปฏิบตัิในการต่อตา้นคอร์

รปัชนัรวมทัง้นโยบายที่เก่ียวขอ้งอย่างต่อเนื่อง เช่น นโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มื่อจรยิธรรมทางธุรกิจ แนวปฏิบตัติาม

นโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชนั เรื่อง การให-้รบัของขวญั การเลีย้ง หรือประโยชนอ์ื่นใด โดยพนกังานทกุระดบัสามารถ

เขา้ถงึนโยบายตา่งๆ ผ่านทาง internal e-mail communication และ เว็ปไซตภ์ายในของบรษิัท นอกจากนีใ้นปีที่ผ่านมา 

บรษิัทฯ ไดจ้ดัท าจรรยาบรรณคู่คา้ เพื่อใชเ้ป็นแนวปฏิบตัิขัน้พืน้ฐานของคู่คา้ของบรษิัทฯ ที่ด  าเนินธุรกิจดว้ยความ

รบัผิดชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม ธรรมาภิบาล เคารพต่อหลกัสิทธิมนษุยชน ตามนโยบายห่วงโซ่อปุทานท่ียั่งยืน เพื่อใหคู้่

คา้ไดร้บัทราบและถือปฏิบตัิรว่มกนั 
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11.   การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
 

บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดีตามกรอบมาตรฐานสากล COSO (The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission) ซึ่งช่วยสนับสนุนบริษัทฯ ใหส้ามารถบรรลุวัตถุประสงคท์ี่ส  าคัญทั้งดา้นกล
ยุทธแ์ละการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การรายงานทางการเงินและรายงานส าคญัอื่นๆ มีความถกูตอ้ง
เชื่อถือได ้และการปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง โดยบรษิัทฯ ส่งเสรมิใหผู้้บรหิารและพนกังานทกุคนตระหนกั
เรื่องการก ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเส่ียง และการควบคุมภายในที่เหมาะสมทั้งในระดับองคก์ร หน่วยงาน และ
กิจกรรม  รวมถึงมีขัน้ตอนการด าเนินงานต่าง ๆ ที่รดักุม เพื่อสนบัสนุนใหบ้ริษัทฯ สามารถบรรลวุตัถปุระสงค ์พนัธกิจ และกล
ยทุธท์ี่ก าหนดไว ้ใหเ้ติบโตอย่างยั่งยืน และเพื่อปกป้องเงินลงทนุของผูม้ีส่วนไดเ้สียและทรพัยสิ์นของบรษิัทฯ  

ในปี 2563  จากสถานการณท์ี่ผนัผวนและสถานการณโ์ควิดทั่วโลก ทัง้นีบ้ริษัทฯ ไดป้รบัเปล่ียนกลยุทธแ์ละแนวทาง
ในการบริหารจดัการ โดยการกระจายการลงทนุ (Diversify) อย่างต่อเนื่องไปยงัธุรกิจที่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและกระจายไป
ในประเทศต่างๆ  การติดตามการบรหิารความเส่ียงของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยไดมุ้่งเนน้ใหม้ีระบบการควบคมุภายในที่ส  าคญั 
และมีระบบการตรวจสอบท่ีรดักมุดว้ยระบบเทคโนโลยีที่ทนัสมยั เพื่อติดตามการบรหิารงานไดอ้ย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิผล 
หน่วยงานตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบ สอบทานและติดตาม ด้วยการท า “Remote Audit” พร้อมทั้งใช้ Data 
Analytics และ Digital Technologies ต่างๆ ในการวิเคราะห์ส่ิงผิดปกติหรือมีความเส่ียง (Red Flags) ซึ่งจะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการก ากับดูแล นอกจากนีไ้ดน้ าผลการวิเคราะหข์อ้มูลเชิงลึก ( insight) จากการท า Data 
Analytics ดงักล่าว มาศกึษารว่มกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งพรอ้มทัง้น าไปปรบัปรุงกระบวนการด าเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ลดตน้ทนุ ตลอดจนการเสรมิสรา้งความพรอ้มในการขยายธุรกิจและการลงทนุ  

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวนัที่ 28 มกราคม 2564 คณะกรรมการบริษัทไดป้ระเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคมุภายในตามแบบการประเมินของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ที่
จดัท าโดยฝ่ายบริหาร และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจากผลการประเมินโดยรวม บริษัทฯ มีระบบการควบคมุ
ภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล รวมทั้งมีการบริหารความเส่ียงที่เป็นมาตรฐานสากล ครอบคลุมทั้งในระดบั
ภาพรวมขององคก์รไปจนถึงระดับกิจกรรม มั่นใจไดว้่าองคก์รสามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด ซึ่งภาพรวมของระบบการ
ควบคมุภายในทัง้ 5 องคป์ระกอบที่ส าคญั สรุปไดด้งันี ้

 
1. การควบคุมภายในองคก์ร  

บริษัทฯ สนับสนุนวัฒนธรรมองคก์รที่มุ่งเนน้ความซื่อสัตยส์จุริตและจรรยาบรรณในการด าเนินงาน ก ากับดูแลการ
ด าเนินธุรกิจให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ  พรอ้มทั้งส่งเสริมใหอ้งคก์รมีสภาพแวดลอ้มของการควบคุม
ภายในท่ีดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถช่วยลดความเส่ียงที่จะท าใหบ้รษิัทฯ ไม่สามารถบรรลวุตัถปุระสงค ์ โดยได้
ก าหนดการควบคมุภายในท่ีส าคญั ดงันี ้ 

ในปี 2563 บริษัทฯ ไดป้รบัผงัโครงสรา้งองคก์รจาก “Geographical-based approach” เป็น        “Product-based 
approach” ซึ่งเนน้ความส าคญัในเรื่องสายธุรกิจที่มีความหลากหลายเพื่อสนบัสนุนการขยายธุรกิจของบรษิัท โดยจดัใหม้ีสาย
การบังคบับญัชาที่ชดัเจน มีการแบ่งแยกหนา้ที่ในส่วนงานที่ส าคญัดว้ยการก าหนดบทบาทและความรบัผิดชอบโดยใช ้Key 
Performance Indicator เป็นตวัชีว้ดั รวมทัง้ไดก้ าหนดอ านาจอนุมตัิในการด าเนินงาน (Delegation of Authority) ตามล าดบั
ขัน้การอนุมตัิรายการทางธุรกิจที่ส  าคญัของบริษัทฯ มีการกระจายอ านาจการบริหารและการอนุมตัิจากผูบ้ริหารระดบัสงูลงสู่
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ผูบ้รหิารล าดบัถดัไป โดยก าหนดเป็นประเภทรายการและวงเงินอนมุตัิอย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษร เพื่อการตรวจสอบถ่วงดลุ ท า
ใหก้ารบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคล่องตวั เหมาะสมและสอดคลอ้งกับสภาพธุรกิจ  รวมทัง้ไดก้ าหนด
นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตัิงานส าคญัต่าง ๆ อย่างเหมาะสมครอบคลมุธุรกิจและโครงการใหม่ ๆ พรอ้มทัง้มีการทบทวนและ
ปรบัปรุงอย่างสม ่าเสมอใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอกที่เปล่ียนแปลงไป  

บริษัทฯ มุ่งมั่นด าเนินธุรกิจดว้ยความซื่อสตัยส์จุริตและโปร่งใส โดยยึดหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีและมีจริยธรรม
ทางธุรกิจ รวมถึงมีนโยบายและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชนัและนโยบาย Corporate Fraud Management 
ของบริษัทและบริษัทย่อย และมีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลเก่ียวกับการทุจริต (Whistleblower Channel) มี 
Investigation Committee ท าหนา้ที่สืบสวนหากพบการทุจริตหรือเหตุอนัควรสงสยั นอกจากนีบ้ริษัทฯ มุ่งเนน้ใหพ้นกังานทกุ
คนเขา้ใจและน าวฒันธรรมองคก์ร “บา้นป ูฮารท์ (Banpu Heart)” มาปฏิบตัิอย่างจริงจงั เพื่อน าพาใหบ้ริษัทฯ กา้วไปขา้งหนา้
อย่างมั่นคงและยั่งยืน พรอ้มมุ่งสู่การเป็นผูน้  าธุรกิจดา้นพลงังานครบวงจร (Integrated Energy Solutions) แห่งภมูิภาคเอเชีย-
แปซิฟิก ควบคู่ไปกบัการด าเนินกลยทุธ ์Greener & Smarter ที่เนน้การด าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้มมากขึน้และมีการ
น าเทคโนโลยีและนวตักรรมมาใชอ้ย่างชาญฉลาด 

 
2. การประเมินความเสี่ยง 

 บริษัทฯ ใหค้วามส าคญักับการบริหารความเส่ียงภายใตก้ารเปล่ียนแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอก ดว้ยการ
เตรียมความพรอ้มรบัมือต่อสถานการณท์ี่อาจจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินกิจกรรมในระดบัหน่วยงาน ระดบัธุรกิจ และระดบั
องคก์ร โดยถือว่าการบริหารความเส่ียงเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัของทกุกระบวนการในการด าเนินธุรกิจที่พนกังานทุกคนตอ้ง
ปฏิบตัิตาม คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงมีหนา้ที่ในการก าหนดนโยบายและแนวทางการบรหิารความเส่ียง พรอ้มทัง้ก ากบั
ดูแลและติดตามการบริหารความเส่ียงส าคญัในภาพรวมขององคก์ร โดยฝ่ายบริหารและพนกังานทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมใน
การประเมินปัจจยัและก าหนดมาตรการบรรเทาความเส่ียงใหอ้ยู่ในระดบัท่ียอมรบัได ้พรอ้มทัง้ติดตามสถานะของความเส่ียงที่
ส  าคัญอย่างจริงจัง โดยครอบคลุมความเส่ียงดา้นกลยุทธ์ การปฏิบัติงาน การเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย เทคโนโลยี
สารสนเทศ การทจุรติคอรร์ปัชนั และความเส่ียงต่อชื่อเสียงองคก์ร โดยมีการรายงานสถานการณก์ารบรหิารความเส่ียงต่อคณะ
กรรมการบรหิารความเส่ียง ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัททกุไตรมาส  
บรษิัทฯ ใหค้วามส าคญัอย่างต่อเนื่องในประเด็นส าคญัดา้นส่ิงแวดลอ้ม สงัคม และธรรมาภิบาลท่ีเก่ียวข้องกบับรษิัท หรือ ESG 
(Environment, Social and Governance) โดยก าหนดใหม้ีการระบุความเส่ียงดา้นการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความ
เส่ียงดา้นการจดัการน า้ ความเส่ียงดา้นสิทธิมนุษยชน ความเส่ียงทางภยัไซเบอร ์ความเส่ียงดา้นคอรร์ปัชนั รวมถึงความเส่ียง
เก่ียวกับการไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ขอ้มูลส่วนบุคคล (PDPA) โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและหน่วยธุรกิจต่างๆ ได้
ก าหนดมาตรการรองรบัไวใ้นแผนงานระยะสัน้ แผนกลยุทธ์ขององคก์ร ทั้งนีใ้นปี 2563 บริษัทฯ ไดส้นับสนุนการน าดิจิทัล
เทคโนโลยีมาใชโ้ดยน าระบบ C-RiM (Compliance Risk Management) และ LIH (Law in Hands) ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันบน
อุปกรณส่ื์อสารเคล่ือนที่ส  าหรบัผูบ้ริหารเพื่อใชใ้นการก ากับดูแล ติดตาม และบริหารความเส่ียงเก่ียวการปฏิบตัิตามกฎหมาย
ผ่านทาง Dashboard อย่างทนัเวลา  โดยครอบคลมุทุกประเทศที่บริษัทฯ เขา้ไปลงทุน เพื่อสนบัสนุนการก ากบัดแูลการปฏิบตัิ
ตามกฎหมายและความเส่ียงขององคก์รที่เปล่ียนแปลงสงูขึน้และรวดเรว็ยิ่งขึน้ 
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3. การควบคุมการปฏิบัติงาน 

 บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจโดยให้ความส าคัญอย่างยิ่งกับระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ รวมถึงมี
กระบวนการก ากับดูแลธุรกิจต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ลงทุน ตามโครงสรา้งของบริษัทฯ เพื่อใหก้ลุ่มธุรกิจมีแนวทางการด าเนินงานที่
สอดคลอ้งและเป็นไปตามกรอบนโยบาย แนวปฏิบตัิ และทิศทางกลยทุธข์องบรษิัทฯ ดงันี ้

1. ก าหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ คู่มือปฏิบัติงาน ตลอดจนขัน้ตอนการปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณอ์ักษร และ
ทบทวนปรบัปรุงใหเ้หมาะสม 

2. ก าหนดและปรบัโครงสรา้งองคก์ร จดัใหม้ีการแบ่งแยกหนา้ที่ และอ านาจอนุมตัิอย่างชดัเจน สามารถตรวจสอบ
ได ้ 

3. ก าหนดนโยบายการท ารายการเก่ียวโยงกนั (Related Party Transaction) ที่ค  านึงถึงประโยชนส์งูสดุของบรษิัทฯ 
เป็นส าคญั โดยใหพ้ิจารณารายการเสมือนเป็นรายการท่ีกระท ากบับคุคลภายนอก (At Arms’ Length Basis)  

4. การดแูลป้องกนัทรพัยสิ์นของบรษิัทฯ ไม่ใหถ้กูน าไปใชเ้พื่อประโยชนส่์วนตน  
5. ก าหนดและควบคมุดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและความปลอดภยัที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
6. การบริหาร ติดตาม และก ากับดูแลการปฏิบัติงานใหเ้ป็นไปตามแผนงาน กฎระเบียบ ขอ้บังคับ และคู่มือการ

ปฏิบัติงานต่าง ๆ รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดภายนอก ซึ่งวัดผลจากการปฏิบัติงาน (KPI) ที่
เชื่อมโยงกบัเป้าหมายของบรษิัทฯ เป็นระยะ 
  

ในปี 2563 บริษัทฯ ไดป้รบัปรุงกระบวนการปฏิบตัิงานที่ส  าคญัดา้นต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้งกับกลยุทธ ์Greener & Smarter เพื่อ
ตอกย า้การเป็นผูน้  าธุรกิจดา้นพลงังานครบวงจรแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยเนน้การด าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม
มากขึน้ รวมทั้งไดพ้ัฒนาและปรบัเปล่ียนระบบเทคโนโลยีที่กา้วล า้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ ให้
รวดเรว็และรดักมุยิ่งขึน้ 
 
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล  

 บริษัทฯ ไดพ้ัฒนาระบบสารสนเทศใหม้ีประสิทธิภาพและความปลอดภัย สอดคลอ้งตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับ
ระบบสารสนเทศ เพื่อรองรบัการขยายธุรกิจแบบยั่งยืน และสนับสนุนใหบ้ริษัทฯ บรรลุเป้าหมายการเป็นผูใ้หบ้ริการสมารท์
โซลูชั่นพลังงานครบวงจร โดยไดน้ า Technology 4.0 Enablers มาใช้เพื่อสนับสนุน Business Transformation เช่น ระบบ 
Smart Energy Trading โดยใช้ Artificial Intelligence (AI), ระบบ Monitoring Power Plants ด้วย AI+Internet of Things 
(AIoT), และ Product Development & Customer Support ด้วย Big Data Analytics ควบคู่กับการยกระดับกระบวนการ
ควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศใหค้รบองคป์ระกอบ Confidentiality, Integrity และ Availability รวมทัง้ใหค้วามส าคญัใน
ดา้น Privacy เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมายที่เก่ียวกับการป้องกันขอ้มลูส่วนบุคคล (Personal Data Protection 
Act) ในทุกประเทศที่บริษัทฯ เขา้ไปด าเนินธุรกิจ มีการปรบัปรุงระบบ IT Infrastructure ใหท้นัสมยั ดว้ย Modern Workplace 
Technology เพื่อสนบัสนนุ Agility Way of Work ใหม้ีความคล่องตวัสงู และเพื่อรองรบัการท างานในรูปแบบใหม่ Work From 
Home จากสถานการณ ์COVID-19  

ในปี 2563 บรษิัทฯ ปรบัเปล่ียนเทคโนโลยีของระบบเครือข่ายใหม่ใหม้ีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ และเพื่อสนบัสนนุการปฏิบตัิงานให้
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายระยะยาวของบรษิัทฯ ที่จะใช ้Agility Way of Work ไดเ้พิ่มหลกัการ Security by Design & Privacy by 
Default ในทุกขัน้ตอนของการพฒันา Digital Product ตัง้แต่เริ่มตน้จนถึงการควบคมุคณุภาพ ส าหรบัดา้นการวิเคราะหข์อ้มลู
เชิงลึก (Insight) ไดเ้ริ่มใชง้าน Banpu Smart Analytics (BaSA) ซึ่งเป็น Data Platform ที่จะสนับสนุนการเป็น Data-Driven 
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Organization นอกจากนีเ้พื่อใหส้อดคลอ้งกับความเส่ียงจาก Cyberthreat  มีการบริหารความเส่ียงและก ากับดูแลในเรื่อง 
Cybersecurity ในลกัษณะ End-To-End  ครอบคลมุตัง้แต่อุปกรณ ์IoT ตน้ทางไปจนถึง Data Platform ปลายทาง รวมทัง้ได้
เริ่มน ามาตรฐาน ISO 27001 มาปรบัใช ้เพื่อยกระดบัของระบบการบริหารจดัการความมั่นคงปลอดภยัของสารสนเทศ ใหไ้ด้
มาตรฐานเพิ่มความมั่นใจใหก้บัลกูคา้ และเป็นไปตามขอ้กฏหมายที่เก่ียวขอ้งทัง้ในประเทศไทยและประเทศต่างๆ ที่บรษิัทฯ ไป
ด าเนินธุรกิจ  

บริษัทฯ ไดพ้ฒันาระบบการรายงานขอ้มลูภายในองคก์รโดยใช ้Business Intelligence Software ที่เป็นศูนยร์วมขอ้มลูส าคญั
และเป็นประโยชนต์่อผูบ้ริหารและพนกังานโดยรวม เพื่อใชใ้นการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น Procurement Cycle, 
Inventory Monitoring, Production Performance, Asset Management มีการส่ือสารขอ้มลูที่ส  าคญัผ่านทางเว็บไซต ์และใช้
ระบบเชื่อมโยงการท างานของกิจการในแต่ละประเทศ Microsoft Team 365 รวมถึงใช้ระบบ Electronic Document 
Management System เพื่อติดต่อและรบัส่งขอ้มลูข่าวสารส าคญัทัง้จากภายในและภายนอกที่เชื่อมโยงกันอย่างรวดเร็วและ
ทนัสมยั โดยมีการควบคมุความปลอดภยัดว้ยการก าหนดสิทธ์ิในการเขา้ถึงขอ้มลูในระบบต่าง ๆ ตามหลกัการแบ่งแยกหนา้ที่
และการใช้งาน มีช่องทางการส่ือสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เช่น การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( e-mail) การ
ประชาสมัพนัธผ่์านการจดักิจกรรมต่าง ๆ รวมทัง้มีการประชุม ร่วมกัน เพื่อใหเ้กิดการประสานงานและสามารถปฏิบตัิงานได้
อย่างมีประสิทธิผล ทัง้นี ้หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธแ์ละหน่วยงานส่ือสารองคก์รท าหนา้ที่เปิดเผยและส่ือสารขอ้มลูแก่ผูม้ีส่วน
ไดเ้สียอย่างเพียงพอ เหมาะสม ทั่วถึง และเท่าเทียมกนั และพฒันาไปในรูปแบบการส่ือสารท่ีทนัสมยั ชดัเจนและเขา้ใจง่าย 

 
5. ระบบการติดตาม 

 บรษิัทฯ มีกระบวนการติดตามผลการด าเนินงานในระดบับรหิารและในระดบัปฏิบตัิการ มีการสอบทานและติดตามโดยหวัหนา้
งานและผูบ้ริหารของสายงาน รวมทั้งมีการประชุมผูบ้ริหาร เพื่อติดตามผลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด
อย่างสม ่าเสมอ โดยมีสายงานตรวจสอบภายในและก ากับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย (Global Intern Audit & 
Compliance) ช่วยเสรมิสรา้งการก ากบัดแูลและติดตามการปฏิบตัิงาน ดงันี ้  

• หน่วยงานตรวจสอบภายใน (Global Internal Audit) หนา้ที่ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และผลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบและมาตรฐานภายใน
องคก์ร โดยมุ่งเนน้ความเส่ียงส าคญัของบรษิัทฯ (Risk Based Audit) พรอ้มทัง้ใหข้อ้เสนอแนะ เพื่อการปรบัปรุง
กระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ  และติดตามผลเพื่อใหม้ั่นใจวา่ปัญหาและความเส่ียงต่าง ๆ  ไดร้บัการปรบัปรุง วาง
มาตรการ แกไ้ขอย่างเหมาะสม และ    ทนักาล  ในปี 2563 จากสถานการณ ์COVID19 ที่มีไม่สามารถเดินทาง
ได ้หน่วยงานตรวจสอบภายในไดป้รบัวิธีการตรวจสอบแนวใหม่ดว้ยการท า “Remote Audit” โดยการใช ้Data 
Analytics และ Digital Technologies ต่างๆ โดยยงัรกัษาคณุภาพและประสิทธิภาพงานตรวจสอบไดเ้ป็นอย่าง
ดี และเพื่อกา้วไปสู่การเป็น “Smart Audit & Continuous Monitoring” นอกจากนี ้ผูต้รวจสอบไดพ้ฒันาเพิ่มพูน
ความรูใ้นด้านการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ด้านเทคโนโลยี และการวิเคราะห์ข้อมูล (Data 
Analytics) การท า Agile Audit และ Data Analytics ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความเชื่อมั่นในงานตรวจสอบ 
และช่วยปกป้องและสนบัสนนุใหเ้กิดมลูค่าเพิ่มใหแ้ก่ธุรกิจอย่างยั่งยืน  

• หน่วยงานก ากับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย (Corporate Compliance) มีหนา้ที่ส่งเสริม เฝ้าระวัง และ
ติดตามการด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย ขอ้ก าหนดภายนอก และวฒันธรรมในองคก์รโดยมุ่งเนน้ใหต้ระหนกั
ถึงการปฏิบตัิตามกฎหมายต่างๆ ทัง้ทางดา้นส่ิงแวดลอ้มและชุมชนโดยเคร่งครดั  มีการรายงานผลการด าเนินงาน
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โดยยึดถือกรอบแนวปฏิบตัิตามมาตรฐานสากล ISO 19600 (Compliance Management Systems - Guidelines)ที่
ใหค้วามส าคญั ในส่วนงานดา้น Compliance Management System โดยบริษัทฯ ไดย้กระดบั Group Compliance 
Documents ซึ่งมีแนวปฏิบตัิที่บงัคบัใชก้บัทกุประเทศ โดยใชห้ลกั Three Lines of Defense ในการบรหิารความเส่ียง 
ใหค้  าแนะน าเก่ียวกับการปฎิบตัิตามกฎหมายแก่หน่วยงาน พรอ้มทัง้ปรบัปรุง Compliance Process ตามกิจกรรม 
(Activities-Based Compliance) ให้ครอบคลุมทั้ง High Level และ End  to End       ในปี 2563 บริษัทฯ ได้น า
โปรแกรม C-RiM มาประยุกตใ์ชใ้นการจัดการความเส่ียงขององคก์รและก ากับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย    
และติดตามกระบวนการประเมินความเส่ียงแบบเรียลไทม์ที่สามารถน าเสนอรายงานได้หลากหลายรูปแบบ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่หลากหลาย และน าแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ได้พัฒนามาใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ไดแ้ก่ 

- C-RiM (Compliance Risk Management) มาประยุกตใ์ชใ้นการจัดการความเส่ียงขององคก์รและก ากับดูแล
การปฏิบัติงานตามกฎหมาย และติดตามกระบวนการประเมินความเส่ียงแบบเรียลไทมท์ี่สามารถน าเสนอ
รายงานและการติดตามความคืบหนา้ไดต้ามความตอ้งการของผูบ้ริหารและผูป้ฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับ
สถานการณแ์ละสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของภาครฐัและหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 

- น าเอาแอพพลิเคชั่น Law in Hands และ C-Rim มาใหพ้นกังานไดใ้ชเ้พื่อติดตาม ลดความเส่ียงงานทางดา้นการ
ปฎิบตัิตามกฎหมายและเพื่อติดตามกฎหมายใหม่ในประเทศต่าง ๆ เพื่อเตรียมการรองรบัไดอ้ย่างทนัท่วงที  

- การปรบัปรุง Compliance Obligations List (COL) ใหค้รอบคลมุและเป็นปัจจุบนั เพื่อช่วยใหทุ้กหน่วยงานได้
ตระหนกัถึงการบรหิารความเส่ียงทางดา้นกฎหมาย และเพื่อป้องกนัและก ากบัดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตามกฎหมาย
และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งในแต่ละประเทศที่บรษิัทฯ เขา้ไปลงทนุ 

นอกจากนี ้บรษิัทฯ มีการเตรียมความพรอ้มส าหรบั พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล (PDPA) ของประเทศไทยและ
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศต่างๆ  โดยคณะกรรมการบรษิัทฯ และฝ่ายบรหิารไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิ มีการ
จดัตัง้คณะท างาน รวมทัง้พิจารณา Data Protection Officer และจดัท า Data Inventory ของทกุหน่วยงาน พรอ้มทัง้
ไดม้ีการส่ือสารเรื่องขอ้มลูส่วนบคุคล การใชแ้ละจดัเก็บขอ้มลู ระบบป้องกนัไม่ใหข้อ้มลูรั่วไหล การประสานงานกับผู้
ก ากับดูแลภาครัฐ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนไดเ้ข้าใจ เห็นความส าคัญ และน าไปปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมายอย่างเครง่ครดั 
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ทั้งนี ้คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้ช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อประกอบการ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบรษิัทดงันี ้

ส่วนที ่1: การควบคุมภายในองคก์ร (Control Environment) 

 
1. องคก์รแสดงถึงความยึดม่ันในคุณค่าของความซ่ือตรง (integrity) และจริยธรรม  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

1.1 คณะกรรมการและผูบ้รหิารก าหนดแนวทาง และมีการปฏิบตัิที่อยู่บนหลกัความซื่อตรงและการ
รกัษาจรรยาบรรณในการด าเนินงาน ที่ครอบคลมุถึง 
       1.1.1  การปฏิบตัิหนา้ที่ประจ าวนั และการตดัสินใจในเรื่องตา่ง ๆ  
       1.1.2 การปฏิบตัิต่อคูค่า้ ลกูคา้ และบคุคลภายนอก  

√  

1.2  มีขอ้ก าหนดที่เป็นลายลกัษณอ์กัษรใหผู้บ้รหิารและพนกังานปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อตรงและรกัษา
จรรยาบรรณ ที่ครอบคลมุถึง 
       1.2.1  มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัจรยิธรรม (code of conduct) ส าหรบัผูบ้รหิารและพนกังาน ที่เหมาะสม 
       1.2.2  มีขอ้ก าหนดหา้มผูบ้รหิารและพนกังานปฏิบตัิตนในลกัษณะที่อาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชนก์บักิจการ ซึ่งรวมถงึการหา้มคอรร์ปัชนัอนัท าใหเ้กิดความเสียหายต่อองคก์ร1 

       1.2.3  มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมกีารฝ่าฝืนขอ้ก าหนดขา้งตน้ 
       1.2.4  มีการส่ือสารขอ้ก าหนดและบทลงโทษขา้งตน้ใหผู้บ้รหิารและพนกังานทกุคนรบัทราบ เช่น 
รวมอยูใ่นการปฐมนิเทศพนกังานใหม่  ใหพ้นกังานลงนามรบัทราบขอ้ก าหนดและบทลงโทษเป็นประจ า
ทกุปี  รวมทัง้มกีารเผยแพร ่code of conduct ใหแ้ก่พนกังานและบคุคลภายนอกไดร้บัทราบ 

√  

1.3 มีกระบวนการตดิตามและประเมนิผลการปฏิบตัิตาม Code of Conduct 
1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานก ากบัดแูลการ

ปฏิบตัิ (compliance unit) 

1.3.2 การประเมินตนเองโดยผูบ้รหิารและพนกังาน 

1.3.3 การประเมินโดยผูเ้ชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองคก์ร 

√  

1.4 มีการจดัการอย่างทนัเวลา หากพบการไม่ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัความซื่อตรงและการรกัษา
จรรยาบรรณ 
 1.4.1 มีกระบวนการท่ีท าใหส้ามารถตรวจพบการฝ่าฝืนไดภ้ายในเวลาที่เหมาะสม 
 1.4.2 มีกระบวนการที่ท  าใหส้ามารถลงโทษหรือจดัการกบัการฝ่าฝืนไดอ้ย่างเหมาะสม และภายใน
เวลาอนัควร  
 1.4.3 มีการแกไ้ขการกระท าที่ขดัต่อหลกัความซื่อตรงและการรกัษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม 
และภายในเวลาอนัควร 

√  

 

 
1 บริษทัควรก ำหนดกำรควบคุมภำยในตำมมำตรกำรต่อตำ้นคอร์รัปชนัให้เหมำะสมกบัควำมเส่ียงของบริษทั 
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2. คณะกรรมการมีความเป็นอสิระจากฝ่ายบริหาร และท าหน้าทีก่ ากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการด าเนินการ
ด้านการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

2.1 มีการก าหนดบทบาทหนา้ที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบรหิาร โดยไดส้งวนสิทธ์ิอ านาจเฉพาะ

ของคณะกรรมการไวอ้ย่างชดัเจน 

√  

2.2 คณะกรรมการก ากบัดแูลใหม้ีการก าหนดเปา้หมายการด าเนินธุรกิจที่ชดัเจนและวดัผลได ้เพื่อเป็น

แนวทางในการปฏิบตัิงานของผูบ้รหิารและพนกังาน 

√  

2.3 คณะกรรมการก ากบัดแูลใหบ้รษิทัก าหนดบทบาทหนา้ที่ของคณะกรรมการและผูบ้รหิารใหถ้กูตอ้ง

ตามกฎหมาย กฎบตัร ซึ่งครอบคลมุบทบาทที่ส าคญัของคณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้อบบญัชี ผู้

ตรวจสอบภายใน และผูร้บัผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน 

√  

2.4  คณะกรรมการเป็นผูม้คีวามรูเ้ก่ียวกบัธุรกจิของบรษิัท และมคีวามเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชนต์อ่บรษิัท 
หรือสามารถขอค าแนะน าจากผูเ้ชี่ยวชาญในเรื่องนัน้ๆ ได ้

√  

2.5  คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการอิสระที่มคีวามรู ้ความสามารถนา่เชื่อถือ และมคีวามเป็นอิสระ
ในการปฏิบตัิหนา้ที่อย่างแทจ้รงิ เช่น ไม่มีความสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิัท ไม่มีความสมัพนัธอ์ื่นใด อนั
อาจมีอิทธิพลต่อการใชด้ลุยพินิจและปฏิบตัิหนา้ที่อย่างเป็นอิสระ ในจ านวนท่ีเหมาะสมเพียงพอ 

√  

2.6 คณะกรรมการก ากบัดแูลการพฒันาและปฏิบตัิเรื่องการควบคมุภายใน ในองคก์ร ซึง่ครอบคลมุทัง้
การสรา้งสภาพแวดลอ้มการควบคมุ การประเมินความเส่ียง กิจกรรมการควบคมุ ขอ้มลูและการส่ือสาร 
และการติดตาม 

√  

 
 

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการสั่งการและความรับผิดชอบทีเ่หมาะสม
เพื่อใหอ้งคก์รบรรลุวัตถุประสงค ์ภายใต้การก ากับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

3.1 ผูบ้รหิารระดบัสงูก าหนดโครงสรา้งองคก์รที่สนบัสนนุการบรรลวุตัถปุระสงคข์องบรษิัท โดยพิจารณา

ถึงความเหมาะสมทัง้ทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจดัใหม้ีการควบคมุภายในอยา่งมีประสิทธิภาพ 

เช่น แบ่งแยกหนา้ที่ในส่วนงานท่ีส าคญั ซึ่งท าใหเ้กิดการตรวจสอบถ่วงดลุระหว่างกนั  มงีานตรวจสอบ

ภายในท่ีขึน้ตรงกบักรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานท่ีชดัเจน เป็นตน้   

√  

3.2 ผูบ้รหิารระดบัสงูก าหนดสายการรายงานในบรษิัท โดยพิจารณาถงึความเหมาะสมเก่ียวกบัอ านาจ

หนา้ที่ ความรบัผิดชอบ และการส่ือสารขอ้มลู 

√  

3.3  มีการก าหนด มอบหมาย และจ ากดัอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบอยา่งเหมาะสมระหวา่ง

คณะกรรมการบรษิัท ผูบ้รหิารระดบัสงู ผูบ้รหิาร และพนกังาน  

√  
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4. องคก์รแสดงถึงความมุ่งม่ันในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรทีมี่ความรู้ความสามารถ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

4.1  บรษิัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบตัิเพื่อจดัหา พฒันา และรกัษาบคุลากรที่มคีวามรูแ้ละความสามารถ
ที่เหมาะสม  และมกีระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบตัินัน้อย่างสม ่าเสมอ 

√  

4.2  บรษิัทมีกระบวนการประเมนิผลการปฏิบตัิงาน การใหแ้รงจงูใจหรือรางวลัต่อบคุลากรท่ีมีผลการ
ปฏิบตัิงานดี และการจดัการต่อบคุลากรท่ีมีผลงานไม่บรรลเุป้าหมาย รวมถึง การส่ือสารกระบวนการ
เหล่านีใ้หผู้บ้รหิารและพนกังานทราบ 

√  

4.3  บรษิัทมีกระบวนการแกไ้ขปัญหาหรือเตรียมพรอ้มส าหรบัการขาดบคุลากรที่มีความรูแ้ละ
ความสามารถที่เหมาะสมอย่างทนัเวลา 

√  

4.4  บรษิัทมีกระบวนการสรรหา พฒันา และรกัษาผูบ้รหิารและพนกังานทกุคน เช่น การจดัระบบที่
ปรกึษา (mentoring) และการฝึกอบรม 

√  

4.5 บรษิัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผูสื้บทอดต าแหน่ง (succession plan) ที่ส  าคญั √  
 

5. องคก์รก าหนดให้บคุลากรมีหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวตัถุประสงคข์อง
องคก์ร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

5.1 คณะกรรมการและผูบ้รหิารมีกระบวนการและการส่ือสารเชิงบงัคบัใหบ้คุลากรทกุคนมคีวาม

รบัผิดชอบต่อการควบคมุภายใน และจดัใหม้กีารปรบัปรุงแกไ้ขกระบวนการปฏิบตัิ ในกรณีที่จ  าเป็น 

√  

5.2 คณะกรรมการและผูบ้รหิารก าหนดตวัชีว้ดัผลการปฏิบตัิงาน การสรา้งแรงจงูใจ และการใหร้างวลั ที่

เหมาะสม โดยพิจารณาทัง้เรื่องการปฏิบตัิตาม Code of Conduct และวตัถปุระสงคใ์นระยะสัน้และระยะ

ยาวของบรษิัท 

√  

5.3 คณะกรรมการและผูบ้รหิารประเมินแรงจงูใจและการใหร้างวลัอยา่งต่อเนื่องโดยเนน้ใหส้ามารถ

เชื่อมโยงกบัความส าเรจ็ของหนา้ที่ในการปฏิบตัิตามการควบคมุภายในดว้ย 

√  

5.4 คณะกรรมการและผูบ้รหิารไดพ้ิจารณาไมใ่หม้ีการสรา้งแรงกดดนัที่มากเกินไปในการปฏิบตัิหนา้ที่

ของบคุลากรแต่ละคน 

√  

 
 

ส่วนที ่2: การประเมินความเสีย่ง (Risk Assessment) 

 
6. องคก์รก าหนดวตัถุประสงคไ์วอ้ย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อใหส้ามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ  ที่

เกี่ยวข้องกับการบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

6.1  บรษิัทสามารถปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกบัธุรกิจในขณะนัน้ 
โดยแสดงไดว้่ารายการในรายงานทางการเงินมีตวัตนจรงิ ครบถว้นแสดงถึงสิทธิหรือภาระผกูพนัของ
บรษิัทไดถ้กูตอ้ง  มีมลูคา่เหมาะสม  และเปิดเผยขอ้มลูครบถว้น ถกูตอ้ง 

√  
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

6.2 บรษิัทก าหนดสาระส าคญัของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจยัที่ส  าคญั เช่น ผูใ้ชร้ายงาน
ทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโนม้ของธุรกจิ 

√  

6.3 รายงานทางการเงินของบรษิทัสะทอ้นถึงกิจกรรมการด าเนินงานของบรษิัทอย่างแทจ้รงิ √  
6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง อนมุตัแิละส่ือสารนโยบายการบรหิารความเส่ียง
ใหผู้บ้รหิารและพนกังานทกุคนรบัทราบและถือปฏิบตัิ จนเป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรมขององคก์ร 

√  

 
7. องคก์รระบุและวิเคราะหค์วามเสี่ยงทุกประเภททีอ่าจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงคไ์ว ้

อย่างครอบคลุมทั่วทัง้องคก์ร  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

7.1 บรษิัทระบคุวามเส่ียงทกุประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจทัง้ระดบัองคก์ร หน่วยธรุกิจ 
ฝ่ายงาน และหนา้ที่งานตา่ง ๆ   

√  

7.2  บรษิัทวเิคราะหค์วามเส่ียงทกุประเภทที่อาจเกิดจากทัง้ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกองคก์ร ซึ่ง
รวมถงึความเส่ียงดา้นกลยทุธ ์การด าเนินงาน การรายงาน การปฏิบตัิตามกฎเกณฑ ์และดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

√  

7.3  ผูบ้รหิารทกุระดบัมีส่วนรว่มในการบรหิารความเส่ียง √  

7.4  บรษิัทไดป้ระเมินความส าคญัของความเส่ียง โดยพิจารณาทัง้โอกาสเกิดเหตกุารณ ์และผลกระทบที่
อาจเกิดขึน้  

√  

7.5  บรษิัทมีมาตรการและแผนปฏิบตัิงานเพื่อจดัการความเส่ียง โดยอาจเป็นการยอมรบัความเส่ียงนัน้ 
(acceptance)  การลดความเส่ียง (reduction)  การหลีกเล่ียงความเส่ียง (avoidance)  หรือการรว่มรบั
ความเส่ียง (sharing) 

√  

 

8. องคก์รได้พิจารณาถึงโอกาสทีจ่ะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงทีจ่ะบรรลุวัตถุประสงคข์ององคก์ร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8.1  บรษิัทประเมินโอกาสที่จะเกดิการทจุรติขึน้ โดยครอบคลมุการทจุรติแบบต่างๆ เช่น การจดัท า
รายงานทางการเงินเท็จ  การท าใหส้ญูเสียทรพัยสิ์น  การคอรร์ปัชนั  การที่ผูบ้รหิารสามารถฝ่าฝืนระบบ
ควบคมุภายใน (management override of internal control)  การเปล่ียนแปลงขอ้มลูในรายงานท่ีส าคญั  
การไดม้าหรือใชไ้ปซึง่ทรพัยสิ์นโดยไม่ถกูตอ้ง เป็นตน้ 

√  

8.2  บรษิัทไดท้บทวนเปา้หมายการปฏิบตัิงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปไดข้องเปา้หมาย
ที่ก าหนดแลว้  รวมทัง้ไดพ้จิารณาความสมเหตสุมผลของการใหส่ิ้งจงูใจหรือผลตอบแทนแก่พนกังานแลว้
ดว้ยว่า ไม่มีลกัษณะส่งเสรมิใหพ้นกังานกระท าไมเ่หมาะสม  เช่น ไม่ตัง้เปา้หมายยอดขายของบรษิทัไวส้งู
เกินความเป็นจรงิ จนท าใหเ้กดิแรงจงูใจในการตกแต่งตวัเลขยอดขาย เป็นตน้ 

√  

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและสอบถามผูบ้รหิารเก่ียวกบัโอกาสในการเกิดทจุรติ และ
มาตรการท่ีบรษิัทด าเนินการเพื่อป้องกนัหรือแกไ้ขการทจุรติ 

√  

8.4 บรษิัทไดส่ื้อสารใหพ้นกังานทกุคนเขา้ใจและปฏิบตัิตามนโยบายและแนวปฏิบตัิที่ก าหนดไว ้ √  
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9. องคก์รสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงทีอ่าจมีผลกระทบตอ่ระบบการควบคมุภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

9.1 บรษิัทประเมินการเปล่ียนแปลงปัจจยัภายนอกองคก์ร ท่ีอาจมผีลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิ การ
ควบคมุภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการตอบสนองตอ่การเปล่ียนแปลงนัน้
อย่างเพียงพอแลว้  

√  

9.2 บรษิัทประเมินการเปล่ียนแปลงรูปแบบการท าธุรกิจ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ การ
ควบคมุภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการตอบสนองตอ่การเปล่ียนแปลงนัน้
อย่างเพียงพอแลว้ 

√  

9.3 บรษิัทประเมินการเปล่ียนแปลงผูน้  าองคก์ร ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ การควบคมุภายใน 
และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนัน้อยา่งเพียงพอ
แลว้ 

√  

 
 

ส่วนที ่3: การควบคุมการปฏิบตัิงาน (Control Activities) 

 
10. องคก์รมีมาตรการควบคุมทีช่ว่ยลดความเสี่ยงทีจ่ะไม่บรรลุวัตถุประสงคข์ององคก์ร ให้อยู่ในระดับทีย่อมรับได ้

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

10.1  มาตรการควบคมุของบรษิทัมีความเหมาะสมกบัความเส่ียง และลกัษณะเฉพาะขององคก์ร เช่น 
สภาพแวดลอ้ม ความซบัซอ้นของงาน ลกัษณะงาน ขอบเขตการด าเนินงาน รวมถึงลกัษณะเฉพาะอื่น ๆ 

√  

10.2  บรษิัทมมีาตรการควบคมุภายในท่ีก าหนดเป็นลายลกัษณอ์กัษร และครอบคลมุกระบวนการต่างๆ 
อย่างเหมาะสม  เช่น  มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตังิานเก่ียวกบัธุรกรรมดา้นการเงิน การจดัซือ้ และ
การบรหิารทั่วไป ตลอดจนก าหนดขอบเขต  อ านาจหนา้ที่  และล าดบัชัน้การอนมุตัิของผูบ้รหิารในแต่ละ
ระดบัไวอ้ย่างชดัเจน รดักมุ  เพื่อใหส้ามารถป้องกนัการทจุรติได ้ เช่น  มีการก าหนดขนาดวงเงินและ
อ านาจอนมุตัิของผูบ้รหิารแต่ละระดบั  ขัน้ตอนในการอนมุตัิโครงการลงทนุ  ขัน้ตอนการจดัซือ้และวธีิการ
คดัเลือกผูข้าย  การบนัทึกขอ้มลูรายละเอียดการตดัสินใจจดัซือ้  ขัน้ตอนการเบิกจา่ยวสัดอุปุกรณ ์หรือ 
การเบิกใชเ้ครื่องมือตา่งๆ เป็นตน้ โดยไดจ้ดัใหม้ีกระบวนการส าหรบักรณีต่าง ๆ ดงันี ้
 10.2.1 การเก็บรวบรวมขอ้มลูเก่ียวกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้รหิาร และผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบั
บคุคลดงักล่าว รวมทัง้บคุคลที่เก่ียวโยงกนั เพื่อประโยชนใ์นการตดิตามและสอบทานการท ารายการ
ระหว่างกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์รวมทัง้มีการปรบัปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจบุนั
เสมอ 
 10.2.2 กรณีที่บรษิัทอนมุตัธิุรกรรมหรือท าสญัญากบัผูท้ี่เก่ียวขอ้งในลกัษณะที่มีผลผกูพนับรษิัทใน
ระยะยาวไปแลว้ เช่น การท าสญัญาซือ้ขายสินคา้ การใหกู้ย้มื  การค า้ประกนั  บรษิัทไดต้ดิตามใหม้ั่นใจ
แลว้ว่า มีการปฏิบตัเิป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกนัไวต้ลอดระยะเวลาที่มีผลผกูพนับรษิัท เช่น ติดตามการ
ช าระคืนหนีต้ามก าหนด หรือมกีารทบทวนความเหมาะสมของสญัญา เป็นตน้ 

√  
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

10.3 บรษิัทก าหนดใหก้ารควบคมุภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคมุแบบ 
manual และ automated หรือการควบคมุแบบป้องกนัและติดตาม 

√  

10.4 บรษิัทก าหนดใหม้กีารควบคมุภายในในทกุระดบัขององคก์ร เช่น ทัง้ระดบักลุ่มบรษิัท หน่วยธรุกิจ 
สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ 

√  

10.5 บรษิัทมีการแบง่แยกหนา้ที่ความรบัผิดชอบในงาน 3 ดา้นตอ่ไปนี ้ออกจากกนั 
โดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกนัและกนั กล่าวคือ  

(1) หนา้ที่อนมุตัิ  
(2) หนา้ที่บนัทึกรายการบญัชีและขอ้มลูสารสนเทศ และ  
(3) หนา้ที่ในการดแูลจดัเก็บทรพัยสิ์น       

√  

 
11. องคก์รเลอืกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปดว้ยระบบเทคโนโลยี เพื่อชว่ยสนับสนุนการบรรลุวตัถุประสงค ์

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

11.1 บรษิัทควรก าหนดความเก่ียวขอ้งกนัระหว่างการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการ ปฏิบตัิงาน
และการควบคมุทั่วไปของระบบสารสนเทศ 

√  

11.2 บรษิัทควรก าหนดการควบคมุของโครงสรา้งพืน้ฐานของระบบเทคโนโลยีใหม้ีความเหมาะสม √  

11.3 บรษิัทควรก าหนดการควบคมุดา้นความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีใหม้ีความเหมาะสม √  

11.4  บรษิัทควรก าหนดการควบคมุกระบวนการไดม้า การพฒันา และการบ ารุงรกัษาระบบเทคโนโลยีใหม้ี
ความเหมาะสม 

√  

 
 

12. องคก์รจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซ่ึงไดก้ าหนดสิ่งทีค่าดหวังและขัน้ตอนการปฏิบตัิ เพื่อให้
นโยบายทีก่ าหนดไวน้ั้นสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได ้

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

12.1 บรษิัทมีนโยบายที่รดักมุเพื่อติดตามใหก้ารท าธุรกรรมของผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้รหิาร หรือผู้
ที่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าว ตอ้งผ่านขัน้ตอนการอนมุตัิ  ที่ก าหนด เช่น ขอ้บงัคบัของบรษิัท เกณฑข์อง
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยเกณฑข์องส านกังาน ฯลฯ เพื่อป้องกนัการหาโอกาสหรือน าผลประโยชน์
ของบรษิัท ไปใชส่้วนตวั   

√  

12.2 บรษิัทมีนโยบายเพื่อใหก้ารพิจารณาอนมุตัิธุรกรรมกระท าโดยผูท้ี่ไม่มีส่วนไดเ้สียในธุรกรรมนัน้ √  
12.3 บรษิัทมีนโยบายเพื่อใหก้ารพิจารณาอนมุตัิธุรกรรมค านงึถงึประโยชนส์งูสดุของบรษิัทเป็นส าคญั และ
พิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการท่ีกระท ากบับคุคลภายนอก   (at arms’ length basis) 

√  

12.4 บรษิัทมีกระบวนการตดิตามดแูลการด าเนินงานของบรษิัทยอ่ยหรือบรษิัทรว่ม รวมทัง้ก าหนดแนวทาง
ใหบ้คุคลที่บรษิัทแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการหรือผูบ้รหิารในบรษิัทย่อยหรือรว่มนัน้ ถือปฏิบตัิ  (หากบริษัทไม่มี
เงนิลงทนุในบริษัทย่อยหรือ บริษทัร่วมไม่ตอ้งตอบขอ้นี)้ 

√  



หนา้ 306 

 

 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

12.5  บรษิัทก าหนดหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการน านโยบายและกระบวนการไปปฏิบตัิโดยผูบ้รหิาร
และพนกังาน 

√  

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบตัิของบรษิัทไดร้บัการน าไปใชใ้นเวลาที่เหมาะสม โดยบคุลากรที่มี
ความสามารถ รวมถึงการครอบคลมุกระบวนการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดในการปฏิบตังิาน 

√  

12.7 บรษิัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตัิใหม้คีวามเหมาะสมอยูเ่สมอ √  

 
 

ส่วนที ่4: ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) 

 
13. องคก์รข้อมูลทีเ่กี่ยวขอ้งและมีคุณภาพ เพือ่สนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปไดต้ามทีก่ าหนดไว ้

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13.1 บรษิัทก าหนดขอ้มลูที่ตอ้งการใชใ้นการด าเนินงาน ทัง้ขอ้มลูจากภายในและภายนอกองคก์ร ที่มี
คณุภาพและเก่ียวขอ้งต่องาน 

√  

13.2 บรษิัทพิจารณาทัง้ตน้ทนุและประโยชนท์ี่จะไดร้บั รวมถงึปรมิาณและความถกูตอ้งของขอ้มลู  √  
13.3 บรษิัทด าเนินการเพื่อใหค้ณะกรรมการมีขอ้มลูที่ส  าคญัอย่างเพียงพอส าหรบัใชป้ระกอบการตดัสินใจ 
ตวัอยา่งขอ้มลูที่ส  าคญั เช่น รายละเอียดของเรื่องที่เสนอใหพ้จิารณา เหตผุล ผลกระทบต่อบรษิัท ทางเลือก
ต่าง ๆ  

√  

13.4 บรษิัทด าเนินการเพื่อใหก้รรมการบรษิัทไดร้บัหนงัสือนดัประชมุหรือเอกสารประกอบการประชมุที่ระบุ
ขอ้มลูที่จ  าเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชมุล่วงหนา้อย่างนอ้ยภายในระยะเวลาขัน้ต ่าตามที่
กฎหมายก าหนด  

√  

13.5 บรษิัทด าเนินการเพื่อใหร้ายงานการประชมุคณะกรรมการมรีายละเอียดตามควรเพื่อใหส้ามารถ
ตรวจสอบยอ้นหลงัเก่ียวกบัความเหมาะสมในการปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการแต่ละราย เช่น การบนัทึกขอ้
ซกัถามของกรรมการ ความเห็นหรือขอ้สงัเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่
ไม่เหน็ดว้ยกบัเรื่องที่เสนอพรอ้มเหตผุล เป็นตน้ 

√  

13.6 บรษิัทมีการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
 13.6.1 มกีารจดัเก็บเอกสารส าคญั ไวอ้ย่างครบถว้นเป็นหมวดหมู ่
 13.6.2 กรณีที่ไดร้บัแจง้จากผูส้อบบญัชีหรือผูต้รวจสอบภายในวา่มีขอ้บกพรอ่งในการควบคมุภายใน 
บรษิัทไดแ้กไ้ขขอ้บกพรอ่งนัน้อยา่งครบถว้นแลว้  

√  
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14. องคก์รสือ่สารข้อมูลภายในองคก์ร ซ่ึงรวมถึงวตัถุประสงคแ์ละความรับผิดชอบตอ่การควบคุมภายในทีจ่ าเป็นตอ่
การสนับสนุนใหก้ารควบคุมภายในสามารถด าเนินไปไดต้ามทีว่างไว ้

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

14.1 บรษิัทมีกระบวนการส่ือสารขอ้มลูภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสม 
เพื่อสนบัสนนุการควบคมุภายใน  

√  

14.2 บรษิัทมีการรายงานขอ้มลูที่ส  าคญัถงึคณะกรรมการบรษิัทอย่างสม ่าเสมอ และ คณะกรรมการบรษิัท
สามารถเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศที่จ าเป็นต่อการปฏิบตัิงาน หรือสอบทานรายการตา่ง ๆ ตามที่ตอ้งการ เช่น 
การก าหนดบคุคลท่ีเป็นศนูยต์ิดตอ่เพื่อใหส้ามารถติดต่อขอขอ้มลูอื่นนอกจากที่ไดร้ับจากผูบ้รหิาร รวมทัง้
การติดต่อสอบถามขอ้มลูจากผูส้อบบญัชี   ผูต้รวจสอบภายใน  การจดัประชมุระหวา่งคณะกรรมการและ
ผูบ้รหิารตามที่คณะกรรมการรอ้งขอ การจดักิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการและผูบ้รหิาร
นอกเหนือจากการประชมุคณะกรรมการ  เป็นตน้    

√  

14.3 บรษิัทจดัใหม้ีช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพื่อใหบ้คุคลต่าง ๆ ภายในบรษิัทสามารถแจง้
ขอ้มลูหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉอ้ฉลหรือทจุรติภายในบรษิัท (whistle-blower hotline) ไดอ้ยา่งปลอดภยั 

√  

 
 

15. องคก์รได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเดน็ทีอ่าจมผีลกระทบตอ่การควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

15.1 บรษิัทมีกระบวนการส่ือสารขอ้มลูกบัผูม้ีส่วนไดเ้สียภายนอกองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ และมีช่องทาง
การส่ือสารท่ีเหมาะสม เพื่อสนบัสนนุการควบคมุภายใน เช่น จดัใหม้ีเจา้หนา้ที่หรือหน่วยงานนกัลงทนุ
สมัพนัธ ์ ศนูยร์บัเรื่องรอ้งเรียน เป็นตน้ 

√  

15.2 บรษิัทจดัใหม้ีช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพื่อใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียภายนอกองคก์รสามารถ
แจง้ขอ้มลูหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉอ้ฉลหรือทจุรติ (whistle-blower hotline) แก่บรษิัทไดอ้ย่างปลอดภยั 

√  

 
 

ส่วนที ่5: ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 

 
16. องคก์รติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้ม่ันใจไดว้่าการควบคุมภายในยงัด าเนินไปอย่าง

ครบถ้วน เหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

16.1 บรษิัทจดัใหม้ีกระบวนการติดตามการปฏิบตัิตามจรยิธรรมธุรกิจและขอ้ก าหนดหา้มฝ่ายบรหิารและ
พนกังานปฏิบตัตินในลกัษณะที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์เช่น ก าหนดใหแ้ต่ละส่วนงาน
ติดตามการปฏิบตัิ  และรายงานผูบ้งัคบับญัชา หรือมอบหมายใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการ
ปฏิบตัิ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นตน้ 

√  

16.2 บรษิัทจดัใหม้ีการตรวจสอบการปฏิบตัิตามระบบการควบคมุภายในท่ีวางไวโ้ดยการประเมินตนเอง 
และ/หรือการประเมินอิสระโดยผูต้รวจสอบภายใน 

√  

16.3 ความถ่ีในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของบรษิัท √  



หนา้ 308 

 

 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

16.4 ด าเนินการตดิตามและประเมินผลระบบการควบคมุภายใน โดยผูท้ี่มีความรูแ้ละความสามารถ √  
16.5 บรษิัทก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในใหข้ึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  √  
16.6 บรษิัทส่งเสรมิใหผู้ต้รวจสอบภายในปฏิบตัิหนา้ที่ตามมาตรฐานสากล การปฏิบตัิงานวชิาชีพการ
ตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)  

√  

 
17. องคก์รประเมินและสือ่สารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบคุคลทีรั่บผิดชอบ ซ่ึงรวมถึง

ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

17.1 บรษิัทประเมินผลและส่ือสารขอ้บกพรอ่งของการควบคมุภายใน และด าเนินการเพื่อตดิตามแกไ้ขอย่าง
ทนัท่วงที หากผลการด าเนินงานที่เกิดขึน้แตกตา่งจากเปา้หมายที่ก าหนดไวอ้ย่างมีนยัส าคญั 

√  

17.2 บรษิัทมีนโยบายการรายงาน ดงันี ้
 17.2.1 ฝ่ายบรหิารตอ้งรายงานตอ่คณะกรรมการบรษิัทโดยพลนั ในกรณีที่เกิดเหตกุารณห์รือสงสยัว่า
มีเหตกุารณท์จุรติอย่างรา้ยแรง มีการปฏิบตัิที่ฝ่าฝืนกฎหมาย  หรือมีการกระท าที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบ
ต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบรษิัทอย่างมีนยัส าคญั 
 17.2.2 รายงานขอ้บกพรอ่งที่เป็นสาระส าคญั พรอ้มแนวทางการแกไ้ขปัญหา (แมว้่าจะไดเ้ริม่
ด าเนินการจดัการแลว้) ตอ่คณะกรรมการบรษิัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอนั
ควร 
 17.2.3 รายงานความคืบหนา้ในการปรบัปรุงขอ้บกพรอ่งที่เป็นสาระส าคญัต่อคณะกรรมการบรษิัท/
คณะกรรมการตรวจสอบ 

√  
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12.   รายการระหว่างกัน 

12.1 รายการบุคคลทีมี่ผลประโยชนร่์วม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

ช่ือบริษัท /  
ประเภทธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ ์ รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายช่ือคณะกรรมการ 

1. บริษัท น า้ตาลมิตรผล 
จ ากดั 

(ผลิตและจ าหน่ายน า้ตาล
และกากน า้ตาล) 

1) เป็นผูถ้ือหุน้ของบริษัทฯ โดยถือ
หุน้รอ้ยละ 5.68 ของทนุช าระแลว้ 

2) มีผูถ้ือหุน้ใหญ่ คือ บจ.น า้ตาล
มิตรสยาม          

3) มีกรรมการรว่มกนั 3 ท่าน คือ 
1.  นายชนินท ์ ว่องกศุลกิจ 
2.  นายบรรเทิง   ว่องกศุลกิจ 
3.  นายวีระเจตน ์ ว่องกศุลกิจ 

1. บจ.น า้ตาลมิตรสยาม รอ้ยละ 99.99 
 

1.  นายอิสระ      ว่องกศุลกิจ 
2.  นายชนินท ์    ว่องกศุลกิจ 
3.  นายบรรเทิง   ว่องกศุลกิจ 
4.  นายชศูกัดิ์     ว่องกศุลกิจ 
5.  นายกลา้ณรงค ์   ศรีรอต 
6.  นางอมัพร   กาญจนก าเนิด 
7.  นายพงศกร    ว่องวุฒิไกรกลุ 
8. นายกฤษฎา   มนเทียรวิเชียรฉาย 
9. นายวีระเจตน ์  ว่องกศุลกิจ 
10. นายอรรถพล  ว่องกศุลกิจ  
   

2. บริษัท ทีเอ็มอี แคปิตอล 
จ ากดั 
(บริษัทเพ่ือการลงทนุ) 

1) เป็นผูถ้ือหุน้ของบริษัทฯ  โดยถือ
หุน้รอ้ยละ 1.44 ของทนุช าระแลว้  

2) มีผูถ้ือหุน้ใหญ่ คือ  
ตระกลูว่องกศุลกิจ และ 
บจ.ยฟิูนเวส 

3) ไม่มีกรรมการรว่มกนั  
 

 

 

1. ตระกลูว่องกศุลกิจ รอ้ยละ 80.01 
2. บจ.ยฟิูนเวส รอ้ยละ 15.23  
3. ตระกลูกาญจนก าเนิด รอ้ยละ 3.82 
4. ตระกลูพทุธพงษ์ศิริพร รอ้ยละ 0.94 

1. นายวิฑรูย ์      ว่องกศุลกิจ 
2. นายอรรณพ      ว่องกศุลกิจ 
3. น.ส.พรรษวรรณ  ว่องกศุลกิจ 
4. น.ส.ธีระนาถ       ว่องกศุลกิจ 
5. น.ส.สภุาวี          ว่องกศุลกิจ 
6. นายบรรเจิด       ว่องกศุลกิจ 
7. นายกวิน            ว่องกศุลกิจ 
8. นางอารดา         ว่องกศุลกิจ 
9. นายอ านวย        กาญจนก าเนิด 

 
3. บริษัท ซิตีโ้ฮลดิง้ จ ากดั 

(Holding Company) 
1) เป็นผูถ้ือหุน้ของบริษัทฯ โดยถือ
หุน้รอ้ยละ 0.81 ของทนุช าระแลว้ 

2) มีผูถ้ือหุน้ใหญ่ คือ 
    ตระกลูว่องกศุลกิจ 
3) ไม่มีกรรมการรว่มกนั  
 

 
 

1. ตระกลูว่องกศุลกิจ  รอ้ยละ 90.50 
2. ตระกลูกาญจนก าเนิด   รอ้ยละ 6.00 
3. ตระกลูพทุธพงษ์ศิริพร   รอ้ยละ 2.00 
4. ตระกลูเจนลาภวฒันกลุ รอ้ยละ 1.50 
 

 
 

1. นายวิฑรูย ์         ว่องกศุลกิจ 
2. นายบรรเจิด        ว่องกศุลกิจ 
3. นางอารดา          ว่องกศุลกิจ 
4. น.ส.ธีระนาถ       ว่องกศุลกิจ 
5. น.ส.พรรษวรรณ   ว่องกศุลกิจ 
6. นายกวิน              ว่องกศุลกิจ 
7. นายอ านวย          กาญจนก าเนิด 
8. นายอรรณพ         ว่องกศุลกิจ 
9. น.ส.สภุาวี            ว่องกศุลกิจ 
 
 

4. บริษัท รวมเกษตรกร
อตุสาหกรรม จ ากดั 

(ผลิตและจ าหน่ายน า้ตาล
และกากน า้ตาล) 

1) เป็นผูถ้ือหุน้ของบริษัทฯ โดยถือ
หุน้รอ้ยละ 0.70 ของทนุช าระแลว้ 

2) มีผูถ้ือหุน้ใหญ่  คือ บจ.น า้ตาล
มิตรผล 

3) มีกรรมการรว่มกนั 2 ท่าน คือ  
 1. นายบรรเทิง   ว่องกศุลกิจ 
 2. นายวีระเจตน ์ ว่องกศุลกิจ 

 
 
 

1. บจ.น า้ตาลมิตรผล รอ้ยละ  87.56 
 

1. นายอิสระ     ว่องกศุลกิจ 
2. นายบรรเทิง  ว่องกศุลกิจ 
3. น.ส.ชญาวดี  ชยัอนนัต ์
4. นางอญัชลี   สวุฒันพิมพ ์
5. นายสขุกาญจน ์ วธันเวคิน 
6. นายกฤษฎา  มนเทียรวิเชียรฉาย 
7. นายวีระเจตน ์ ว่องกศุลกิจ 
8. นายพงศกร   ว่องวฒิุไกรกลุ 
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ช่ือบริษัท /  
ประเภทธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ ์ รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายช่ือคณะกรรมการ 

5. บริษัท เอ็มพ ีปารต์ิเกิล 
บอรด์ จ ากดั 
(บริษัทเพ่ือการลงทนุ) 

 

1) เป็นผูถ้ือหุน้ของบริษัทฯ โดยถือหุน้ 
    รอ้ยละ 0.60 ของทนุช าระแลว้ 
2) มีผูถ้ือหุน้ใหญ่ คือ บจ.รวม

เกษตรกรอตุสาหกรรม 
3)  ไม่มีกรรมการรว่มกนั 
 
 

1. บจ. รวมเกษตรกรอตุสาหกรรม    
    รอ้ยละ  99.99 
 

1. นายอิสระ   ว่องกศุลกิจ 
2. นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย 
3. นางอมัพร  กาญจนก าเนิด 
4. นายปริวฒัก ์กาญจนธนา 
5. น.ส.กรรณิกา ว่องกศุลกิจ 
 

6. บริษัท ทนุมิตรสยาม 
จ ากดั 
(ปลกูออ้ยและลงทนุ
ในหลกัทรพัย)์ 

 
 

1) เป็นผูถ้ือหุน้ของบริษัทฯ โดยถือหุน้ 
     รอ้ยละ 0.29 ของทนุช าระแลว้ 
2)  มีผูถ้ือหุน้ใหญ่ คือ บจ.น า้ตาล

มิตรสยาม 
3) มีกรรมการรว่มกนั 2 ท่าน คือ  
     1. นายบรรเทิง  ว่องกศุลกิจ 

       2. นายวีระเจตน ์ ว่องกศุลกิจ 
 
 

1. บจ. น า้ตาลมิตรสยาม รอ้ยละ 99.99 
 

1. นายอิสระ    ว่องกศุลกิจ 
2. นายบรรเทิง  ว่องกศุลกิจ 
3. นายวีระเจตน ์ ว่องกศุลกิจ 
4. นางอมัพร  กาญจนก าเนิด  
5. นายอรรถพล  ว่องกศุลกิจ 

7. บริษัท แปซิฟิกชกูาร ์
คอรป์อเรชั่น จ ากดั 

    (ตวัแทนน าเขา้- ส่งออก
น า้ตาล) 

1) เป็นผูถ้ือหุน้ของบริษัทฯ โดยถือหุน้ 
    รอ้ยละ 0.27 ของทนุช าระแลว้ 
2) มีผูถ้ือหุน้ใหญ่ คือ  บจ.น า้ตาล
มิตรผล 

3) มีกรรมการรว่มกนั 1 ท่าน คือ  
     1. นายวีระเจตน ์ว่องกศุลกิจ 
 
 

1. บจ. น า้ตาลมิตรผล รอ้ยละ 99.99 
 

1. นายวีระเจตน ์  ว่องกศุลกิจ 
2. นายผรินทร ์  อมาตยกลุ 
3. นายจิรศกัด ์   ว่องกศุลกิจ 
  
 

8. บริษัท มิตรผล ไบโอ-
เพาเวอร ์(ภเูวียง) จ ากดั 

(ผลิตและจ าหน่ายน า้ตาล
และกากน า้ตาล) 

1) เป็นผูถ้ือหุน้ของบริษัทฯ โดยถือหุน้ 
     รอ้ยละ 0.24 ของทนุช าระแลว้ 
2) มีผูถ้ือหุน้ใหญ่ คือ บจ.รวม

เกษตรกรอตุสาหกรรม 
3) มีกรรมการรว่มกนั 2 ท่าน คือ  
     1. นายบรรเทิง  ว่องกศุลกิจ 
     2. นายวีระเจตน ์  ว่องกศุลกิจ 
 

1. รวมเกษตรกรอตุสาหกรรม  
    รอ้ยละ  51.04 
 

1. นายอิสระ   ว่องกศุลกิจ 
2. นายบรรเทิง  ว่องกศุลกิจ 
3. นายกฤษฎา  มนเทียรวิเชียรฉาย 
4. นายศิรศกัดิ์   ทาทอง 
5. นายประวิทย ์ ประกฤตศร ี
6. นายจิรศกัดิ์    ว่องกศุลกิจ 
7. น.ส.ธีระนาถ ว่องกศุลกิจ 
8. นายณฐัพงษ์   ว่องกศุลกิจ 
9. นายอาณตัิ      ปัญญา 
10. นายวชัรา เหมรชัตานนัต ์
11. นายวีระเจตน ์  ว่องกศุลกิจ 
 

9. บริษัท ยฟิูนเวส จ ากดั 
   (Holding Company) 

1) เป็นผูถ้ือหุน้ของบริษัทฯ โดยถือหุน้ 
    รอ้ยละ 0.23 ของทนุช าระแลว้ 
2) มีผูถ้ือหุน้ใหญ่ คือ บจ.ทีเอ็มอี 

แคปิตอล 
3) ไม่มีกรรมการรว่มกนั  
      

 
 

1. บจ.ทีเอ็มอี แคปิตอล รอ้ยละ 100 
 

1. นายวิฑรูย ์         ว่องกศุลกิจ 
2. นายอรรณพ        ว่องกศุลกิจ 
3. น.ส.พรรษวรรณ   ว่องกศุลกิจ 
4. น.ส.ธีระนาถ        ว่องกศุลกิจ 
5. น.ส.สภุาวี           ว่องกศุลกิจ 
6. นายบรรเจิด         ว่องกศุลกิจ 
7. นายกวิน              ว่องกศุลกิจ 
8. นางอารดา           ว่องกศุลกิจ 
9. นายอ านวย          กาญจนก าเนิด 
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ช่ือบริษัท /  
ประเภทธุรกิจ 

ลักษณะความสัมพันธ ์ รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายช่ือคณะกรรมการ 

10. บริษัท น า้ตาล 
 มิตรกาฬสินธุ ์จ ากดั 
(ผลิตและจ าหน่าย
น า้ตาลและ
กากน า้ตาล) 

1) เป็นผูถ้ือหุน้ของบริษัทฯ โดยถือหุน้ 
     รอ้ยละ 0.19 ของทนุช าระแลว้ 
2) มีผูถ้ือหุน้ใหญ่ คือ บจ.รวม

เกษตรกรอตุสาหกรรม 
3) กรรมการรว่มกนั 2 ท่าน คือ  
     1. นายบรรเทิง  ว่องกศุลกิจ 
     2. นายวีระเจตน ์ว่องกศุลกิจ 
 

 
 

1. รวมเกษตรกรอตุสาหกรรม  
    รอ้ยละ  99.99 
 

1. นายอิสระ   ว่องกศุลกิจ 
2. นายบรรเทิง  ว่องกศุลกิจ 
3. นายพงศกร ว่องวุฒิไกรกลุ 
4. นายสขุกาญจน ์ วธันเวคิน 
5. น.ส. ชญาวดี   ชยัอนนัต ์
6. นายกฤษฎา  มนเทียรวิเชียรฉาย 
7. นางอญัชลี สวุฒันพิมพ ์
8. นายวีระเจตน ์ว่องกศุลกิจ 
 

    

 * บคุคลที่เก่ียวขอ้ง ผูบ้ริหาร ผูม้ีอ  านาจควบคมุในบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทรว่ม ปรากฏในเอกสารแนบ 1 
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รายการระหว่างกนัอื่นๆ ของบรษิทัฯ กบับรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม และบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั รวมทัง้นโยบายการก าหนดราคาซือ้ขาย
และอตัราดอกเบีย้ที่ใช ้   โดยที่บรษิัทฯ มีรายการระหว่างกนักบับรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม และบรษิัทที่เก่ียวขอ้งกนั ไดแ้สดงอยูใ่น
หมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 33 

o รายการระหว่างกจิการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีลกัษณะความสมัพนัธ ์ดงันี ้ 

1. บริษัท บ้านปู จ ากดั (มหาชน) 

บริษัททีเ่กี่ยวข้อง รายการระหว่างกนั 

1. บรษิัท บา้นป ูมินเนอรลั จ ากดั บรษิัทฯ ท ารายการระหว่างกนักบั บรษิัท บา้นป ูมินเนอรลั จ ากดั  ดงันี ้

• เงินใหกู้ย้ืมแก่ บรษิัท บา้นป ูมินเนอรลั จ ากดั ในรูปของตั๋วสญัญาใชเ้งิน 
โดยค านวณอตัราดอกเบีย้ตามราคาตลาด บวกอตัราส่วนเพิ่ม ณ 31 
ธันวาคม 2563  มยีอดเงินใหกู้จ้  านวน 15,000,000 เหรียญสหรฐั 

• ปี 2563 มีเงินปันผลรบั จ านวน 16,999,989.38 เหรียญสหรฐั 

• มีดอกเบีย้รบั จ านวน 262,500 เหรียญสหรฐั 

• มีดอกเบีย้จา่ย จ านวน 442,511.41 เหรียญสหรฐั 

• ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดดอกเบีย้คา้งรบั จ านวน 262,500 เหรียญสหรฐั  
  

2. BP Overseas Development 
Company Limited 

บรษิัทฯ ท ารายการระหว่างกนักบับรษิัท BP Overseas Development Company 
Limited ดงันี ้    

• เงินใหกู้ย้ืมแก่ BP Overseas Development Company Limited ในรูปของ
สญัญาเงินใหกู้ย้มื โดยค านวณอตัราดอกเบีย้ตามราคาตลาด บวก
อตัราส่วนเพิม่ ณ 31 ธันวาคม 2563  มยีอดเงินใหกู้จ้  านวน
2,058,650,432.61 เหรียญสหรฐั 

• ปี 2563 มีดอกเบีย้รบั จ านวน 87,331,649.48  เหรียญสหรฐั  

• ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดดอกเบีย้คา้งรบั จ านวน  434,618,712.28 
เหรียญสหรฐั 
 

3. บรษิัท บา้นป ูเพาเวอร ์จ ากดั 
(มหาชน) 

บรษิัทฯ ท ารายการระหว่างกนักบั บรษิัท บา้นป ูเพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน)  
ดงันี ้ 

• ปี 2563 มีรายไดค้่า Management fee  จ านวน 5,401,263.61 เหรียญ
สหรฐั 

• มีเงินปันผลรบั จ านวน 45,305,218.46 เหรียญสหรฐั 

• ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดเงินทดรองจา่ย จ านวน  807,921.30 เหรียญ
สหรฐั  

• ยอดเงินทดรองรบั จ านวน 136,401.65  เหรียญสหรฐั 
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4. Banpu Singapore Pte. Ltd. บรษิัทฯ ท ารายการระหว่างกนักบั  Banpu Singapore Pte. Ltd. ดงันี ้ 

• ปี 2563 รายไดค้า่ Management fee  จ านวน 10,000 เหรียญสหรฐั  

• ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดลกูหนีอ้ื่น จ านวน  10,000 เหรียญสหรฐั 
5. Banpu Singapore Pte. Ltd. บรษิัทฯ ท ารายการระหว่างกนักบั  Banpu Singapore Pte. Ltd. ดงันี ้ 

• ปี 2563 รายไดค้า่ Management fee  จ านวน 10,000 เหรียญสหรฐั  

• ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดลกูหนีอ้ื่น จ านวน  10,000 เหรียญสหรฐั 
6. BMS Coal Sales Pte. Ltd. บรษิัทฯ ท ารายการระหว่างกนักบั BMS Coal Sales Pte. Ltd.  ดงันี ้ 

• ปี 2563 ค่าใชจ้่าย Management fee จ านวน 3,652,857.67 เหรียญสหรฐั 

• ณ 31 ธันวาคม 2563 ยอดเจา้หนีอ้ื่น จ านวน  813,673.31 เหรียญสหรฐั  
7. Banpu  Minerals (Singapore) Pte. 

Ltd. 
บรษิัทฯ ท ารายการระหว่างกนักบั Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. ดงันี ้ 

• ปี 2563 มีตน้ทนุจากการรบับรกิาร จ านวน 379,940 เหรียญสหรฐั 

8. บรษิัท บา้นป ูเน็กซ ์จ ากดั บรษิัทฯ ท ารายการระหว่างกนักบั บรษิัท บา้นป ูเน็กซ ์จ ากดั ดงันี ้ 

• เงินใหกู้ย้ืมแก่ บรษิัท บา้นป ูเนก็ซ ์จ ากดั ในรูปของตั๋วสญัญาใชเ้งนิ
และส ญญาเงินใหกู้ย้มื โดยค านวณอตัราดอกเบีย้ตามราคาตลาด บวก
อตัราส่วนเพิม่ ณ 31 ธันวาคม 2563  มยีอดเงินใหกู้จ้  านวน 
154,443,135.07 เหรียญสหรฐั 

• ปี 2563  ยอดดอกเบีย้รบั จ านวน  7,232,735.88 เหรียญสหรฐั 

• ซือ้สินคา้ จ านวน  1,135,384.85 เหรียญสหรฐั 

• ณ 31 ธันวาคม 2563 ยอดดอกเบีย้คา้งรบัจ านวน  584,413.04 เหรียญ
สหรฐั  

• ยอดเงินทดรองจ่าย จ านวน 13,000.56  เหรียญสหรฐั 

• ยอดเงินทดรองรบั  จ านวน 2,612.00 เหรียญสหรฐั 
9. PT. Indominco  Mandiri บรษิัทฯ ท ารายการระหว่างกนักบั  PT. Indominco  Mandiri ดงันี ้ 

• ปี 2563  รายไดค้า่ Management fee  จ านวน 6,778,953.58 เหรียญ
สหรฐั  

• ซือ้สินคา้ จ านวน  33,198 ,990.33 เหรียญสหรฐั 

• ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดลกูหนีอ้ื่น จ านวน 770,859.80 เหรียญสหรฐั 

• ยอดเงินทดรองจ่าย  จ านวน 49,026.53 เหรียญสหรฐั 

• ยอดเจา้หนีก้ารคา้  จ านวน 5,917,811.30 เหรียญสหรฐั 
10. PT. Jorong Barutama Greston 
 

บรษิัทฯ ท ารายการระหว่างกนักบั  PT. Jorong Barutama Greston ดงันี ้ 

• ปี 2563  รายไดค้า่ Management fee  จ านวน 484,264.60 เหรียญสหรฐั  

• ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดลกูหนีอ้ื่น จ านวน  110,754.99 เหรียญสหรฐั 

• ยอดเงินทดรองจ่าย  จ านวน 722.67 เหรียญสหรฐั 
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11. PT. Kitadin  บรษิัทฯ ท ารายการระหว่างกนักบั  PT. Kitadin  ดงันี ้ 

• ปี 2563  รายไดค้า่ Management fee  จ านวน  140,539.77 เหรียญสหรฐั 
12. PT. Trubaindo Coal Mining 
 
 
 

บรษิัทฯ ท ารายการระหว่างกนักบั  PT. Trubaindo Coal Mining ดงันี ้ 

• ปี 2563  รายไดค้า่ Management fee  จ านวน 3,697,190.93 เหรียญ
สหรฐั  

• ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดลกูหนีอ้ื่น จ านวน  133,982.77 เหรียญสหรฐั 

• ยอดเงินทดรองจ่าย  จ านวน 967.21 เหรียญสหรฐั  
13. PT. Bharinto Ekatama บรษิัทฯ ท ารายการระหว่างกนักบั  PT. Bharinto Ekatama ดงันี ้ 

• ปี 2563 รายไดค้า่ Management fee  จ านวน 2,984,601.30 เหรียญ
สหรฐั  

• ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดลกูหนีอ้ื่น จ านวน  344,021.71  เหรียญสหรฐั 

• ยอดเงินทดรองจ่าย  จ านวน 31,296.97 เหรียญสหรฐั 
14. PT. Indo Tambangraya Megah บรษิัทฯ ท ารายการระหว่างกนักบั PT. Indo Tambangraya Megah  ดงันี ้

• ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดเงินทดรองรบัจ านวน  3,738.77 เหรียญสหรฐั 
15. PT. Tambang  Raya Usaha 
Tama 

บรษิัทฯ ท ารายการระหว่างกนักบั PT. Tambang  Raya Usaha Tama ดงันี ้

• ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดเงินทดรองจา่ยจ านวน 5,669.34  เหรียญ
สหรฐั 

16. PT. Nusantara Timur Unggul บรษิัทฯ ท ารายการระหว่างกนักบั PT. Nusantara Timur Unggul ดงันี ้

• ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดเงินทดรองจา่ยจ านวน 1,159.56 เหรียญสหรฐั 

17. Banpu Investment (China) Ltd. บรษิัทฯ ท ารายการระหว่างกนักบั Banpu Investment (China) Ltd. ดงันี ้ 

• ปี 2563 ค่าใชจ้่าย Management fee จ านวน 509,050.46 เหรียญสหรฐั 

• ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดเงินทดรองจา่ยจ านวน  341,642.82 เหรียญ
สหรฐั 

18. Banpu  Australia Co.Pty Ltd. บรษิัทฯ ท ารายการระหว่างกนักบั Banpu Australia Co.Pty Ltd  ดงันี ้ 

• ณ 31 ธันวาคม 2563  ยอดเงินทดรองจา่ยจ านวน  3,129.95 เหรียญสหรฐั 

19. Centennial Coal Co., Ltd. บรษิัทฯ ท ารายการระหว่างกนักบั Centennial Coal Co., Ltd. ดงันี ้ 

• เงินใหกู้ย้ืมแก่ Centennial Coal Co., Ltd. ในรูปของสญัญาเงินใหกู้ย้ืม 
โดยค านวณอตัราดอกเบีย้ตามราคาตลาด บวกอตัราส่วนเพิ่ม ณ 31 
ธันวาคม 2563  มยีอดเงินใหกู้ย้มื จ านวน 55,000,000.00 เหรียญสหรฐั 

• ปี 2563 มีดอกเบีย้รบั จ านวน 1,731,432.66 เหรียญสหรฐั 

• รายได ้Management fee จ านวน 4,131,148.39 เหรียญสหรฐั 

• ณ 31 ธันวาคม 2563  มียอดลกูหนีอ้ื่นจ านวน  1,526,045.21เหรียญสหรฐั 

• ยอดดอกเบีย้คา้งรบั  จ านวน  721,665.29 เหรียญสหรฐั 
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20. บรษิัท บา้นป ูอินเตอรเ์นชั่นแนล 
จ ากดั   
 
 
 
 

บรษิัทฯ ท ารายการระหว่างกนักบั บรษิัท บา้นป ูอินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั ดงันี ้ 

• ปี 2563 มีดอกเบีย้รบั จ านวน  629,343.49 เหรียญสหรฐั  

• ตน้ทนุจากการรบับรกิาร 4,966,083.24 เหรียญสหรฐั 

• ณ 31 ธันวาคม 2563 ยอดเงินทดรองรบั จ านวน  49,026.53 เหรียญสหรฐั 

• ยอดเงินทดรองจ่าย จ านวน  14,674.30 เหรียญสหรฐั 

• เจา้หนีก้ารคา้ 459,966.00 เหรียญสหรฐั 

21. บรษิัท บีโอจี จ ากดั บรษิัทฯ ท ารายการระหว่างกนักบั บรษิัท บีโอจี จ ากดั ดงันี ้ 

• เงินใหกู้ย้ืมแก่ บรษิัท บีโอจี จ ากดั ในรูปของตั๋วสญัญาใชเ้งิน โดยค านวณ
อตัราดอกเบีย้ตามราคาตลาดบวกอตัราส่วนเพิ่ม ณ 31 ธันวาคม 2563  มี
ยอดเงินใหกู้จ้  านวน 18,800,000 เหรียญสหรฐั 

• ปี 2563  ยอดดอกเบีย้รบั จ านวน  1,434,550 เหรียญสหรฐั 

• ณ 31 ธันวาคม 2563 ยอดดอกเบีย้คา้งรบัจ านวน 1,434,550 เหรียญสหรฐั  
22. Hongsa Power Co., Ltd.  บรษิัทฯ ท ารายการระหว่างกนักบั Hongsa Power Co., Ltd. ดงันี ้ 

• ปี 2563 รายได ้Service fee จ านวน  12,296.22 เหรียญสหรฐั 

23. บรษิัท แอดวานซ ์เมดคิอล เซนเตอร ์
จ ากดั 

บรษิัทฯ ท ารายการระหว่างกนักบับรษิัท แอดวานซ ์เมดิคอล เซนเตอร ์จ ากดัดงันี ้ 

• ปี 2563  เงินปันผลรบั จ านวน  204,548.10 เหรียญสหรฐั 

24. บรษิัท ดิ เอราวณั กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) 

บรษิัทฯ ท ารายการระหว่างกนักบั บรษิัท ดิ เอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ดงันี ้ 

• ปี 2563  เงินปันผลรบั จ านวน  66,587.57 เหรียญสหรฐั 

2. บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จ ากัด 

บริษัททีเ่กี่ยวข้อง รายการระหว่างกนั 

1. บรษิัท บา้นป ูอินเตอรเ์นชั่นแนล 
จ ากดั 

บรษิัท บา้นป ู มินเนอรลั จ ากดั ท ารายการระหว่างกนักบั บรษิทั บรษิัท บา้นป ู
อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั ดงันี ้

• เงินใหกู้ย้ืมแก่บรษิัท บา้นป ูอินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั ในรูปของตั๋วสญัญา
เงินใหกู้ย้ืม โดยค านวณอตัราดอกเบีย้ตามราคาตลาด บวกอตัราส่วนเพิ่ม 
ณ 31 ธันวาคม 2563  มียอดเงินใหกู้ย้มืจ านวน 998,764.86 เหรียญสหรฐั 

• ณ 31 ธันวาคม 2563 ยอดดอกเบีย้คา้งรบั จ านวน  2,791.07 เหรียญสหรฐั 

• ปี 2563  ดอกเบีย้รบั จ านวน 2,750.78 เหรียญสหรฐั  
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2. บรษิัท บา้นป ูโคล เซลส ์จ ากดั บรษิัท บา้นป ูมินเนอรลั จ ากดั ท ารายการระหวา่งกนักบั บรษิัท บา้นป ูโคล เซลส ์
จ ากดั ดงันี ้     

• เงินกูย้ืมจากบรษิัท บา้นป ูโคล เซลส ์จ ากดั ในรูปของตั๋วสญัญาใชเ้งิน โดย
ค านวณอตัราดอกเบีย้ตามราคาตลาด บวกอตัราส่วนเพิ่ม ณ 31 ธันวาคม 
2563  มียอดเงินกูย้ืมจ านวน 6,658,432.41 เหรียญสหรฐั 

• ปี 2563  ดอกเบีย้จ่าย จ านวน 272,393.56 เหรียญสหรฐั 

• ณ 31 ธันวาคม 2563 ยอดดอกเบีย้คา้งจา่ย จ านวน  24,034.20 เหรียญ
สหรฐั 

3. Banpu Coal Investment Co., Ltd. 
 

บรษิัท บา้นป ูมินเนอรลั จ ากดั ท ารายการระหวา่งกนักบั  Banpu Coal 
Investment Co., Ltd. ดงันี ้ 

• ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดเงินปันผลคา้งรบั จ านวน  4,303,748.33 
เหรียญสหรฐั 

4. PT. Jorong Barutama Greston บรษิัท บา้นป ูมินเนอรลั จ ากดั ท ารายการระหวา่งกนักบั  PT. Jorong Barutama 
Greston ดงันี ้ 

• ปี 2563  ซือ้สินคา้ จ านวน  18,348,344.29 เหรียญสหรฐั 

• ณ 31 ธันวาคม 2563 ยอดเงินทดรองรบั จ านวน  2,553.19 เหรียญสหรฐั 

5. Banpu Investment (China) Ltd. บรษิัท บา้นป ู มินเนอรลั จ ากดั ท ารายการระหวา่งกนักบั Banpu Investment 
(China) Ltd. ดงันี ้ 

• ปี 2563 ค่าใชจ้่าย Management fee  จ านวน 683,993.81 เหรียญสหรฐั 

• ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดเจา้หนีอ้ื่น จ านวน  70,693.46 เหรียญสหรฐั 

3. Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. 

บริษัททีเ่กี่ยวข้อง รายการระหว่างกนั 

1. PT. Indo Tambangraya Megah Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd.  ท ารายการระหวา่งกนักบั PT. Indo 
Tambangraya Megah ดงันี ้

• ปี 2563  มีเงินปันผลรบั จ านวน 43,475,957.71 เหรียญสหรฐั 
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2. Banpu Singapore Pte. Ltd. Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd.  ท ารายการระหวา่งกนักบั  Banpu 
Singapore Pte. Ltd. ดงันี ้

• เงินใหกู้ย้ืมแก่ Banpu Singapore Pte. Ltd. ในรูปของสญัญาเงินใหกู้ย้มื 
โดยค านวณอตัราดอกเบีย้ตามราคาตลาดบวกอตัราส่วนเพิ่ม ณ 31 
ธันวาคม 2563 มียอดเงินใหกู้ย้มื จ านวน 60,000,000 เหรียญสหรฐั 

• ปี 2563  มีดอกเบีย้รบั จ านวน  1,956,818.30 เหรียญสหรฐั 

• ณ 31 ธันวาคม 2563 ยอดดอกเบีย้คา้งรบั จ านวน  3,811,002.24 เหรียญ
สหรฐั 

3. Hunnu Resources LLC Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd.  ท ารายการระหวา่งกนักบั  Hunnu 
Resources LLC ดงันี ้

• เงินใหกู้ย้ืมแก่ Hunnu Resources LLC ในรูปของสญัญาเงินใหกู้ย้ืม โดย
ค านวณอตัราดอกเบีย้ตามราคาตลาด บวกอตัราส่วนเพิ่ม ณ 31 ธันวาคม 
2563 มียอดเงินใหกู้ย้ืม จ านวน  63,432,762.31 เหรียญสหรฐั 

• ปี 2563  มีดอกเบีย้รบั จ านวน 2,064,624.45 เหรียญสหรฐั 

• ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดดอกเบีย้คา้งรบั จ านวน  19,469,630.84 
เหรียญสหรฐั 

4. BMS Coal Sales Pte. Ltd. Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd.  ท ารายการระหวา่งกนักบั  BMS Coal 
Sales Pte. Ltd.   ดงันี ้ 

• ปี 2563 มีเงินปันผลรบั จ านวน 1,500,000 เหรียญสหรฐั 
5. PT. Bharinto Ekatama 
 
 
 

Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd.  ท ารายการระหวา่งกนักบั   
PT. Bharinto Ekatama  ดงันี ้ 

• ปี 2563 ซือ้สินคา้ จ านวน 1,208,075 เหรียญสหรฐั 

4. BP Overseas Development Company Limited 

บริษัททีเ่กี่ยวข้อง รายการระหว่างกนั 

1. Asian American Coal Inc. BP Overseas Development Company Limited ท ารายการระหว่างกนักบั 
Asian American Coal Inc. ดงันี ้
• เงินใหกู้ย้ืมแก่ Asian American Coal Inc. ในรูปของสญัญาเงินใหกู้ย้ืม 

โดยค านวณอตัราดอกเบีย้ตามราคาตลาด บวกอตัราส่วนเพิ่ม    ณ 31 
ธันวาคม 2563 มียอดเงินใหกู้ย้มื จ านวน  2,045,117,576.15 เหรียญ
สหรฐั 

• ปี 2563  มีดอกเบีย้รบั จ านวน 89,084,129.11 เหรียญสหรฐั 
• ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดดอกเบีย้คา้งรบั จ านวน  446,747,691.16 

เหรียญสหรฐั 
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5. Asian American Coal Inc. 

บริษัททีเ่กี่ยวข้อง รายการระหว่างกนั 

1. Shanxi Gaohe Energy Co., Ltd.  Asian American Coal Inc. ท ารายการระหวา่งกนักบั Shanxi Gaohe Energy 
Co., Ltd. ดงันี ้ 
• ปี 2563  มีเงินปันผลรบั จ านวน 48,299,548.40 เหรียญสหรฐั 
• ณ 31 ธันวาคม 2563 เงินปันผลคา้งรบั จ านวน  20,824,799.34 เหรียญ

สหรฐั 

2. Banpu Investment (China) Ltd. Asian American Coal Inc. ท ารายการระหวา่งกนักบั Banpu Investment 
(China) Ltd. ดงันี ้ 
• ณ 31 ธันวาคม 2563 มเีงินทดรองจ่าย จ านวน 184,148.67 เหรียญสหรฐั  

 
6. บริษัท บ้านปู เพาเวอร ์จ ากัด (มหาชน) 

บริษัททีเ่กี่ยวข้อง รายการระหว่างกนั 

1. บรษิัท บา้นป ูเน็กซ ์จ ากดั 
 
 
 

บรษิัท บา้นป ูเพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) ท ารายการระหว่างกนักบั  บรษิัท บา้นป ู
เน็กซ ์ จ ากดั ดงันี ้ 

• เงินใหกู้ย้ืมแก่ บรษิัท บา้นป ูเนก็ซ ์จ ากดั ในรูปของตั๋วสญัญาใชเ้งนิ โดย
ค านวณอตัราดอกเบีย้ตามราคาตลาด บวกอตัราส่วนเพิ่ม ณ 31 ธันวาคม 
2563  มียอดเงินใหกู้จ้  านวน 180,358,457.35 เหรียญสหรฐั 

• ปี 2563  มีดอกเบีย้รบั จ านวน 7,008,711.04 เหรียญสหรฐั 

• ปี 2563 รายไดค้า่ Management fee จ านวน 170,231.18 เหรียญสหรฐั 
• ณ 31 ธันวาคม 2563  มียอดดอกเบีย้คา้งรบั จ านวน  5,128,009.47

เหรียญสหรฐั 

• ยอดเงินทดรองรบั จ านวน  169,766.89 เหรียญสหรฐั 

2. บรษิัท บา้นป ูโคล เพาเวอร ์จ ากดั 
 

บรษิัท บา้นป ูเพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) ท ารายการระหว่างกนักบั บรษิัท บา้นป ู
โคล เพาเวอร ์จ ากดั ดงันี ้ 

• ปี 2563 มีเงินปันผลรบั จ านวน 6,459,054.30  เหรียญสหรฐั  

3. BPP Vinh Chau Wind Power LLC. 
 
 

 

บรษิัท บา้นป ูเพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) ท ารายการระหว่างกนักบั  BPP Vinh 
Chau Wind Power LLC. ดงันี ้ 

• ปี 2563 รายไดค้า่ Management fee จ านวน 92,867.84 เหรียญสหรฐั 
• ณ 31 ธันวาคม 2563  มียอดลกูหนีอ้ื่น จ านวน  48,000 เหรียญสหรฐั 

• ยอดเงินทดรองจ่าย จ านวน  23,173.85 เหรียญสหรฐั 
4. บรษิัท บีแอลซีพี เพาเวอร ์จ ากดั 
 
 

บรษิัท บา้นป ูเพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) ท ารายการระหว่างกนักบับรษิัท บีแอลซีพี 
เพาเวอร ์จ ากดั ดงันี ้ 

• ปี 2563 รายไดค้า่ Management fee จ านวน 447,598.23 เหรียญสหรฐั 
• ณ 31 ธันวาคม 2563  มียอดลกูหนีอ้ื่น จ านวน  41,559.72 เหรียญสหรฐั 
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บริษัททีเ่กี่ยวข้อง รายการระหว่างกนั 

5. Hongsa Power Co., Ltd. 
 
 
 

บรษิัท บา้นป ูเพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) ท ารายการระหว่างกนักบั  Hongsa 
Power Co., Ltd. ดงันี ้ 

• ปี 2563 รายไดค้า่ Management fee จ านวน 12,296.22 เหรียญสหรฐั  
• เงินปันผลรบั จ านวน 11,389,130.84 เหรียญสหรฐั 

6.Phu Fai Mining Co., Ltd. 
 

บรษิัท บา้นป ูเพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) ท ารายการระหว่างกนั Phu Fai Mining 
Co., Ltd. ดงันี ้ 

• ปี 2563 มีเงินปันผลรบั จ านวน 6,724,045.47 เหรียญสหรฐั 

7. บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร ์จ ากัด 

บริษัททีเ่กี่ยวข้อง รายการระหว่างกนั 

1.บรษิัท บีแอลซีพี เพาเวอร ์จ ากดั 
 

บรษิัท บา้นป ูโคล เพาเวอร ์จ ากดั ท ารายการระหว่างกนักบั  บรษิัท บีแอลซีพี 
เพาเวอร ์จ ากดั ดงันี ้ 

• ปี 2563 มีเงินปันผลรบั จ านวน 6,232,937.23 เหรียญสหรฐั 
8. Banpu Investment (China) Ltd. 

บริษัททีเ่กี่ยวข้อง รายการระหว่างกนั 

1. บรษิัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน)        Banpu Investment (China) Ltd. ท ารายการระหว่างกนักบั บรษิัท บา้นปู จ ากดั 
(มหาชน) ดงันี ้ 

• ปี 2563 รายได ้Management fee จ านวน 509,051.47 เหรียญสหรฐั 
 

2. บรษิัท บา้นป ูมินเนอรลั จ ากดั Banpu Investment (China) Ltd. ท ารายการระหวา่งกนักบั บรษิัท บา้นป ู มิน
เนอรลั จ ากดั ดงันี ้ 

• ปี 2563 รายได ้Management fee จ านวน 674,636.83 เหรียญสหรฐั 
3. Asian American Coal Inc.  Banpu Investment (China) Ltd.  ท ารายการระหวา่งกนักบั Asian American 

Coal Inc. ดงันี ้ 

• ปี 2563 รายได ้Management fee จ านวน 1,141,998.66 เหรียญสหรฐั 

• ณ 31 ธันวาคม 2563 มเีงินทดรองรบั จ านวน 184,149.61 เหรียญสหรฐั  
 

4. Banpu Australia Co. Pty Ltd.  Banpu Investment (China) Ltd.  ท ารายการระหวา่งกนักบั Banpu Australia Co. 
Pty Ltd. ดงันี ้ 

• ปี 2563 รายได ้Management fee จ านวน 681,945.22 เหรียญสหรฐั 

• ณ 31 ธันวาคม 2563 มเีงินทดรองรบั จ านวน 341,644.57 เหรียญสหรฐั 

• ยอดลกูหนีอ้ื่น จ านวน 418,769.05 เหรียญสหรฐั 
5. Banpu (Shanghai) Trading Co., 

Ltd.  
Banpu Investment (China) Ltd.  ท ารายการระหวา่งกนักบั Banpu (Shanghai) 
Trading Co., Ltd. ดงันี ้ 

• ปี 2563 รายได ้Management fee จ านวน 267,512.54 เหรียญสหรฐั 

• ซือ้สินคา้ จ านวน  4,670,766.15 เหรียญสหรฐั 
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บริษัททีเ่กี่ยวข้อง รายการระหว่างกนั 

6. Banpu (Beijing) Energy Trading 
Ltd. 

Banpu Investment (China) Ltd.  ท ารายการระหว่างกนักบั Banpu (Beijing) 
Energy Trading Ltd. ดงันี ้ 

• ปี 2563 รายได ้Management fee จ านวน 178,341.69 เหรียญสหรฐั  

• ซือ้สินคา้ จ านวน  44,298,512.82 เหรียญสหรฐั 

• ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดเจา้หนีก้ารคา้ จ านวน 6,397,569.89 เหรียญ
สหรฐั  

7. BPP Renewable Investment 
(China) Co., Ltd.  

 

Banpu Investment (China) Ltd.  ท ารายการระหวา่งกนักบั BPP Renewable 
Investment (China) Co., Ltd. ดงันี ้ 

• เงินใหกู้ย้ืมแก่ BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd. ในรูปของ
สญัญาเงินใหกู้ย้มื โดยค านวณอตัราดอกเบีย้ตามราคาตลาด บวก
อตัราส่วนเพิม่ ณ 31 ธันวาคม 2563  มยีอดเงินใหกู้จ้  านวน 52,849,509.06 
เหรียญสหรฐั 

• ปี 2563 มีดอกเบีย้รบั จ านวน  2,200,393.40 เหรียญสหรฐั 

• รายได ้Management fee จ านวน 2,660,366.94 เหรียญสหรฐั  

• ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดดอกเบีย้คา้งรบั จ านวน 9,244,314.48 เหรียญ
สหรฐั 

8. Shanxi Luguang Power Co., Ltd. Banpu Investment (China) Ltd.  ท ารายการระหวา่งกนักบั Shanxi Luguang 

Power Co., Ltd. ดงันี ้ 

• เงินใหกู้ย้ืมแก่ Shanxi Luguang Power Co., Ltd. ในรูปของสญัญาเงินให้
กูย้ืม  โดยค านวณอตัราดอกเบีย้ตามราคาตลาด บวกอตัราส่วนเพิ่ม ณ 31 
ธันวาคม 2563  มยีอดเงินใหกู้จ้  านวน 50,989,175.74 เหรียญสหรฐั 

• ปี 2563 มีดอกเบีย้รบั จ านวน  1,168,564.90 เหรียญสหรฐั 

• รายได ้Management fee จ านวน 28,571.60 เหรียญสหรฐั 

• ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดดอกเบีย้คา้งรบั จ านวน 992,670.08 เหรียญ
สหรฐั 

• ยอดลกูหนีอ้ื่น จ านวน 2,938.93 เหรียญสหรฐั 
9. Shanxi Gaohe Energy Co., Ltd. 
 
 

Banpu Investment (China) Ltd. ท ารายการระหว่างกนักบั Shanxi Gaohe 
Energy Co., Ltd.  ดงันี ้ 

• ปี 2563 รายได ้Management fee จ านวน 421,900.89 เหรียญสหรฐั 
10. Hebi Zhong Tai Mining Co., Ltd. 
 
 

Banpu Investment (China) Ltd.  ท ารายการระหว่างกนักบั Hebi Zhong Tai 
Mining Co., Ltd ดงันี ้ 

• ปี 2563 รายได ้Management fee จ านวน 10,449.60 เหรียญสหรฐั 

• ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดลกูหนีอ้ื่น จ านวน 11,105.93 เหรียญสหรฐั 
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9. บริษัท บีโอจี  จ ากดั 

บริษัททีเ่กี่ยวข้อง รายการระหว่างกนั 

1. Banpu North America Corporation 
 

บรษิัท บีโอจี จ ากดั ท ารายการระหว่างกนักบั Banpu North America Corporation  
ดงันี ้ 

• เงินใหกู้ย้ืมแก่ Banpu North America Corporation ในรูปของสญัญาเงิน
ใหกู้ย้มื โดยค านวณอตัราดอกเบีย้ตามราคาตลาด บวกอตัราส่วนเพิ่ม ณ 
31 ธันวาคม 2563  มียอดเงินใหกู้จ้  านวน 24,400,000 เหรียญสหรฐั 

• ปี 2563 มีดอกเบีย้รบั จ านวน  1,597,225 เหรียญสหรฐั 

• ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดดอกเบีย้คา้งรบั จ านวน 1,597,225 เหรียญ
สหรฐั 

10. Banpu Coal Investment Company Limited 

บริษัททีเ่กี่ยวข้อง รายการระหว่างกนั 

1. Banpu Minerals (Singapore) Pte. 
Ltd. 

 

Banpu Coal Investment Company Limited ท ารายการระหวา่งกนักบั Banpu 
Minerals (Singapore) Pte. Ltd. ดงันี ้ 

• ณ 31 ธันวาคม 2563 เงินปันผลคา้งรบั  จ านวน 4,000,000 เหรียญสหรฐั 

11. บริษัท บ้านปู เน็กซ ์จ ากดั 

บริษัททีเ่กี่ยวข้อง รายการระหว่างกนั 

1. BPIN Investment Co., Ltd. บรษิัท บา้นป ูเน็กซ ์จ ากดัท ารายการระหวา่งกนักบั  BPIN Investment Co., Ltd.  
ดงันี ้ 

• เงินใหกู้ย้ืมแก่ BPIN Investment Co., Ltd. ในรูปของสญัญาเงินใหกู้ย้ืม 
โดยค านวณอตัราดอกเบีย้ตามราคาตลาด บวกอตัราส่วนเพิ่ม ณ 31 
ธันวาคม 2563 มียอดเงินใหกู้ย้มื  จ านวน 8,800,000 เหรียญสหรฐั 

• ปี 2563 ดอกเบีย้รบั จ านวน 2,173,653.90 เหรียญสหรฐั 

• ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดดอกเบีย้คา้งรบั จ านวน 9,900 เหรียญสหรฐั 
2. Anqiu Huineng Renewable 
Energy Co., Ltd. 
 
 
 
 

บรษิัท บา้นป ูเน็กซ ์จ ากดัท ารายการระหวา่งกนักบั  Anqiu Huineng Renewable 
Energy Co., Ltd.  ดงันี ้ 

• เงินใหกู้ย้ืมแก่ Anqiu Huineng Renewable Energy Co., Ltd. ในรูปของ
สญัญาเงินใหกู้ย้มื โดยค านวณอตัราดอกเบีย้ตามราคาตลาด บวก
อตัราส่วนเพิม่ ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดเงินใหกู้ย้มื  จ านวน 
9,456,640.29 เหรียญสหรฐั 

• ปี 2563 ดอกเบีย้รบั จ านวน 328,702.04 เหรียญสหรฐั 

• ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดดอกเบีย้คา้งรบั จ านวน 1,558,622.63 เหรียญ
สหรฐั 
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บริษัททีเ่กี่ยวข้อง รายการระหว่างกนั 

3. Weifang Tian’en Jinshan 
Comprehensive Energy Co., Ltd. 
 
 
 
 

บรษิัท บา้นป ูเน็กซ ์จ ากดัท ารายการระหวา่งกนักบั  Weifang Tian’en Jinshan 
Comprehensive Energy Co., Ltd. ดงันี ้ 

• เงินใหกู้ย้ืมแก่ Weifang Tian’en Jinshan Comprehensive Energy Co., 
Ltd. ในรูปของสญัญาเงินใหกู้ย้มื โดยค านวณอตัราดอกเบีย้ตามราคา
ตลาด บวกอตัราส่วนเพิ่ม ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดเงินใหกู้ย้มืจ านวน 
5,535,594.32 เหรียญสหรฐั 

• ปี 2563 ดอกเบีย้รบั จ านวน 192,410.95 เหรียญสหรฐั 

• ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดดอกเบีย้คา้งรบั จ านวน 837,460.44 เหรียญ
สหรฐั 

4. Banpu Vietnam LLC. 
 

บรษิัท บา้นป ูเน็กซ ์จ ากดั ท ารายการระหว่างกนักบั  Banpu Vietnam LLC. ดงันี ้ 

• ปี 2563 ค่าใชจ้่าย Management fee จ านวน 250,893.48 เหรียญสหรฐั 
5. FOMM Corporation บรษิัท บา้นป ูเน็กซ ์จ ากดั ท ารายการระหว่างกนักบั  FOMM Corporation  ดงันี ้ 

• เงินใหกู้ย้ืมแก่ FOMM Corporation ในรูปของสญัญาเงินใหกู้ย้ืม โดย
ค านวณอตัราดอกเบีย้ตามราคาตลาด บวกอตัราส่วนเพิ่ม ณ 31 ธันวาคม 
2563 มียอดเงินใหกู้ย้ืม จ านวน 1,537,687.44 เหรียญสหรฐั 

• ปี 2563 ดอกเบีย้รบั จ านวน 100,388.74 เหรียญสหรฐั 

• ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดดอกเบีย้คา้งรบั จ านวน 19,552.30 เหรียญ
สหรฐั 

6. บรษิัท เออรเ์บิน โมบิลิตี ้เทค จ ากดั บรษิัท บา้นป ูเน็กซ ์จ ากดั ท ารายการระหว่างกนักบั บรษิัท เออรเ์บิน โมบิลิตี ้เทค 
จ ากดั  ดงันี ้ 

• เงินใหกู้ย้ืมแก่ บรษิัท เออรเ์บิน โมบิลิตี ้เทค จ ากดั ในรูปของสญัญาเงินให้
กูย้ืม โดยค านวณอตัราดอกเบีย้ตามราคาตลาด บวกอตัราส่วนเพิม่ ณ 31 
ธันวาคม 2563 มียอดเงินใหกู้ย้มื จ านวน 332,921.62 เหรียญสหรฐั 

• ปี 2563 ดอกเบีย้รบั จ านวน 13,422.81 เหรียญสหรฐั 

• ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดดอกเบีย้คา้งรบั จ านวน 6,462.33 เหรียญ
สหรฐั 

12. บริษัท บ้านปู อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 

บริษัททีเ่กี่ยวข้อง รายการระหว่างกนั 

1. PT. Indominco  Mandiri บรษิัท บา้นป ูอินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั ท ารายการระหว่างกนักบั PT. Indominco  
Mandiri ดงันี ้ 

• ปี 2563 ซือ้สินคา้ จ านวน 2,256,650 เหรียญสหรฐั 

https://www.blognone.com/node/97680
https://www.blognone.com/node/97680
https://www.blognone.com/node/97680
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13. BPIN Investment Co. Ltd. 

บริษัททีเ่กี่ยวข้อง รายการระหว่างกนั 

1. Durapower Holdings Pte. Ltd. BPIN Investment Co. Ltd. ท ารายการระหวา่งกนักบั Durapower Holdings Pte. 
Ltd. ดงันี ้ 

• เงินใหกู้ย้ืมแก่ BPIN Investment Co., Ltd. ในรูปของสญัญาเงินใหกู้ย้ืม 
โดยค านวณอตัราดอกเบีย้ตามราคาตลาด บวกอตัราส่วนเพิ่ม ณ 31 
ธันวาคม 2563 มียอดเงินใหกู้ย้มื จ านวน 7,712,500.00 เหรียญสหรฐั 

• ปี 2563 ดอกเบีย้รบั จ านวน 336,290.35 เหรียญสหรฐั 

• ณ 31 ธันวาคม 2563 มียอดดอกเบีย้คา้งรบั จ านวน 29,885.94 เหรียญ
สหรฐั 

 
 

12.2 ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการระหว่างกนั 
ในกรณีที่บรษิัทฯ เขา้ท าสญัญาใดๆ ก็ตาม หรือมีการท ารายการระหว่างกนักบับรษิัทฯ  บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม บรษิัทท่ี
เก่ียวขอ้ง และ/หรือบคุคลภายนอก บรษิัทฯ จะพจิารณาถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมในการเขา้ท าสญัญานัน้ๆ  
โดยค านงึถึงผลประโยชนข์องบรษิัทฯ เป็นหลกั 
 

 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกนั 
ในกรณีที่บรษิัทฯ เขา้ท าสญัญาใดๆ ก็ตาม หรือมกีารท ารายการระหว่างกนักบับรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม บรษิัทท่ีเก่ียวขอ้ง 
บคุคลภายนอก  และ/หรือบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ เพื่อประโยชนข์องบรษิัทฯ คณะกรรมการบรษิัทก าหนดใหต้อ้ง
ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑข์องประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยขอ้มลูและการ
ปฏิบตัิการของบรษิัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และใหม้ีราคาและเงื่อนไข เสมอืนการท ารายการกบั
บคุคลภายนอก โดยกรรมการหรือพนกังานท่ีมีส่วนไดเ้สียในรายการนัน้จะตอ้งไม่มีส่วนในการพิจารณาอนมุตัิ 
 

12.3  นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 
- ไม่มี – 
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ส่วนที ่3 
 

ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
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13. ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ 

 

1. สรุปรายงานของผู้สอบบัญช ี
 
ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินรวมของบรษิัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) (บรษิัท) และ
บรษิัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบรษิัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และผลการด าเนินงานรวม
และผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนั โดย
ถกูตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
งบการเงนิทีต่รวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบดว้ย 

• งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

• งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวมและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็เฉพาะกิจการส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนั  
• งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการส าหรบัปี

สิน้สดุวนัเดียวกนั  
• งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนั และ 
• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งรวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีที่ส  าคญัและ

หมายเหตเุรื่องอื่นๆ 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเหน็ 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ี ความรบัผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ลา่วไวใ้นส่วนของความ
รบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มี
ความเป็นอิสระจากกลุม่กิจการและบรษิัทตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชทีี่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพ
บญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิตามความ
รบัผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่านีข้า้พเจา้เชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที่ขา้พเจา้ไดร้บั
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
เรื่องส าคญัในการตรวจสอบคือเรือ่งต่างๆ ที่มีนยัส าคญัที่สดุตามดลุยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้ในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรบังวดปัจจบุนั ขา้พเจา้ไดน้ าเรื่องเหล่านีม้าพจิารณาในบรบิท
ของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทัง้นี ้ ขา้พเจา้
ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกตา่งหากส าหรบัเรื่องเหล่านี ้
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

 

 

การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม 
 

 

อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 เรื่องประมาณการ 
ทางบัญชีท่ีส  าคัญ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ และ 
ขอ้ 20 เรื่องค่าความนิยม  
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการมีค่าความนิยม 
ซึ่งมลูค่าตามบญัชีจ านวน 446.75 ลา้นเหรียญสหรฐั คิดเป็นรอ้ย
ละ 5 ของมูลค่าของสินทรัพย์รวมในงบการเงินรวม โดย 
ค่าความนิยมส่วนใหญ่เกิดจากการซือ้ธุรกิจเหมืองและโรงไฟฟ้า 
ในต่างประเทศ ทั้งนี ้ ค่าความนิยมส่วนมากจ านวน 372.05  
ลา้นเหรียญสหรฐั เกิดจากการซือ้ธุรกิจเหมืองถ่านหินในประเทศ
ออสเตรเลีย  
 
ผูบ้ริหารทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมเป็นประจ าทุกปี 
การทดสอบการดอ้ยค่านั้นจัดท าในระดับของหน่วยสินทรัพย์ 
ท่ีก่อใหเ้กิดเงินสด และค านวณมลูค่าสทุธิท่ีคาดว่าจะไดร้บัคืน
ดว้ยวิธีมูลค่าจากการใช ้ซึ่งการค านวณมูลค่าจากการใช้ต้อง
อาศยัดลุยพินิจท่ีส  าคญัของผูบ้ริหารในการประมาณการผลการ
ด าเนินงานในอนาคตและประมาณการกระแสเงินสด รวมถึง
การใชอ้ัตราการคิดลดที่เหมาะสม ในการคิดลดกระแสเงินสด 
ข้อสมมติฐานท่ีส าคัญท่ีใช้ในการค านวณมูลค่าจากการใช้ 
ประกอบดว้ย แนวโนม้ของราคาถ่านหินและราคาก๊าซธรรมชาติ
ในตลาดโลก ประมาณการปริมาณส ารองถ่ านหินและ 
ก๊าซธรรมชาติ แผนการผลิต โครงสรา้งตน้ทุน อตัราการเติบโต 
และอตัราคิดลดท่ีใชใ้นการคิดลดประมาณการกระแสเงินสด 
 
ทัง้นี ้จากการทดสอบการดอ้ยค่าประจ าปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการ
ไม่ได้รับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม 
ในงบการเงินรวมส าหรบัปี 
 
 

ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ มในประเทศออสเตรเลี ย 
เป็นผูป้ฏิบัติงานตรวจสอบเรื่องนี ้ขา้พเจา้ไดว้างแผนการตรวจสอบ
ของกลุ่มกิจการโดยรวมและสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้แก่ผูส้อบบัญชี
ภายในกลุ่ม นอกจากนี ้ขา้พเจา้ท าความเข้าใจและประเมินผลงาน
ของผูส้อบบญัชีดงักล่าวเพื่อใหไ้ดร้บัเอกสารการตรวจสอบท่ีเพียงพอ
และเหมาะสมเก่ียวกับการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม 
ท่ีเกิดขึน้จากการซือ้ธุรกิจเหมืองถ่านหินในประเทศออสเตรเลีย 
นอกจากนี้ ข้าพเจ้าประเมินความเหมาะสมของการระบุหน่วย
สินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดของกลุ่มกิจการ  รวมถึงประเมิน 
การควบคมุในกระบวนการทดสอบการดอ้ยค่าของกลุ่มกิจการ 
 

ผูส้อบบญัชีดงักล่าวทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมท่ีผูบ้ริหาร
จดัท าขึน้ดงันี ้ซึ่งขา้พเจา้ไดป้ระเมินผลงานดงักล่าวแลว้ 
• หารือกับผู้บริหารเพื่อท าความเข้าใจข้อสมมติฐานท่ีผู้บริหาร 
ใชใ้นการทดสอบการดอ้ยค่า และประเมินขั้นตอนในการทดสอบ
การด้อยค่ารวมถึงข้อสมมติฐานท่ีใช้เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารใช้
ขัน้ตอนและขอ้สมมติฐานดงักล่าวอย่างสอดคลอ้งกนัในกลุ่มกิจการ 

• สอบถามผูบ้ริหารในเชิงทดสอบเก่ียวกับขอ้สมมติฐานท่ีส าคญั 
ท่ีผู้บริหารใช้ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม
โดยเฉพาะขอ้มูลท่ีเก่ียวกับราคาถ่านหินในตลาดโลก ประมาณ
การอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แผนการผลิต โครงสรา้ง
ตน้ทนุ และอตัราการคิดลด รวมทัง้การเปรียบเทียบขอ้สมมติฐาน
ท่ีส าคัญกับประมาณการราคาขายของถ่านหินในตลาดโลกและ
ประมาณการอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากแหล่งขอ้มลู
ภายนอก และแผนการท าเหมืองและแผนธุรกิจท่ีไดร้บัอนมุตัิแลว้ 

• ประเมินความสมเหตุสมผลของแผนการท าเหมืองและแผนธุรกิจ 
โดยเปรียบเทียบแผนของปี พ.ศ. 2563 กบัผลลพัธท่ี์เกิดขึน้จริง 

• ประเมินอตัราคิดลดโดยการพิจารณาเทียบกับขอ้มลูของบริษัท
ท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันท่ีสามารถอ้างอิงได้จากข้อมูล 
ท่ีเปิดเผยโดยทั่วไปเพื่อใหม้ั่นใจว่าอตัราคิดลดท่ีผูบ้ริหารใชอ้ยู่
ในเกณฑท่ี์สามารถยอมรบัได ้

• ทดสอบการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานท่ีส าคัญ
เพื่อประเมินหาปัจจัยท่ีมีผลต่อการวิเคราะหค์วามอ่อนไหวและ
ผลกระทบท่ีเป็นไปไดจ้ากการเปลี่ยนแปลงของขอ้สมมติฐาน 
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ขา้พเจา้ใหค้วามสนใจในเรื่องมูลค่าของค่าความนิยมที่เกิดขึน้
จากการซือ้ธุรกิจเหมืองถ่านหินในประเทศออสเตรเลีย เน่ืองจาก
ความมีสาระส าคัญของตัวเลข และการก าหนดประมาณการ
ของมูลค่าจากการใชท่ี้ตอ้งอาศัยขอ้สมมติฐานในการค านวณ
เป็นจ านวนมาก อีกทั้งการก าหนดข้อสมมติฐานดังกล่าว
ขึ ้นอยู่กับดุลยพินิจท่ีส  าคัญของผู้บริหารในการประเมิน 
ความเป็นไปไดข้องแผนธุรกิจในอนาคต 

จากการปฏิบัติงานดังกล่าว ข้าพเจ้าพบว่าข้อสมมติฐานส าคัญท่ี
ผูบ้ริหารใชใ้นการประเมินมลูค่าท่ีคาดว่าจะไดร้บัคืนของค่าความนิยม 
มีความสมเหตสุมผลและสอดคลอ้งกบัหลกัฐานสนบัสนนุ 

 

 

 

การซือ้แหล่งก๊าซธรรมชาติบารเ์นตต ์
 

อา้งอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 15.1 ง) เรื่องการซือ้
แหล่งก๊าซธรรมชาติบารเ์นตต ์ 
 
ในระหว่างปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการ 
ไดท้ าการซือ้สดัส่วนผลประโยชนใ์นบริเวณแหล่งก๊าซธรรมชาติ
บารเ์นตตโ์ดยมีมูลค่าการลงทุนทั้งสิน้จ านวน 509.50 ล้าน
เหรียญสหรฐั 
 
ผูบ้ริหารเลือกปฏิบตัิตามทางเลือกการทดสอบการกระจุกตวั 
(the concentration test) ท่ีอนุญาตให้กลุ่มกิจการท าการ
ประเมินอย่างง่ายว่ากลุ่มของกิจกรรมและสินทรพัยท่ี์ซือ้มา
นั้นไม่ก่อให้เกิดเป็นธุรกิจหรือไม่ ท่ีเป็นไปตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินฉบับท่ี 3 ฉบบัปรบัปรุงปี พ.ศ. 2563 
เรื่องการรวมธุรกิจ ซึ่งกลุ่มกิจการน ามาถือปฏิบัติก่อนวันท่ีมี
ผลบังคับใช ้ทั้งนี ้ผูบ้ริหารพิจารณาว่าการจ่ายซือ้แหล่งก๊าซ
ธรรมชาติบารเ์นตตด์ังกล่าวถือเป็นการซือ้สินทรพัย์เน่ืองจาก 
มลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยร์วมท่ีถูกซือ้เกือบทัง้หมดกระจุกตวั
อยู่ท่ีปริมาณส ารองที่พิสจูนแ์ลว้ ดงันัน้ผูบ้ริหารจึงน าหลกัการ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 มาถือปฏิบตัิ
ส  าหรบัวิธีการวดัมลูค่าและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการวดัมลูค่า
ยุติธรรมของปริมาณส ารองท่ีพิสูจน์แล้ว ท่ีดิน อาคารและ
อปุกรณ ์และประมาณการหนีส้ินค่ารือ้ถอนท่ีไดร้บัมาจากการ
ซือ้ดงักล่าว ซึ่งผูบ้ริหารใชผู้ป้ระเมินอิสระท่ีเป็นบุคคลภายนอก
ในการประเมิน 
 
 
 

ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มในประเทศสหรัฐอเมริกา  
เป็นผูป้ฏิบตัิงานตรวจสอบเรื่องนี ้ขา้พเจา้ไดว้างแผนการตรวจสอบ
ของกลุ่มกิจการโดยรวมและสื่อสารเรื่องดงักล่าวใหแ้ก่ผูส้อบบัญชี
ภายในกลุ่ม นอกจากนี ้ข้าพเจ้าท าความเข้าใจและประเมินผล
งานของผูส้อบบัญชีดังกล่าวเพื่อใหไ้ดร้บัหลกัฐานการตรวจสอบ 
ท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
 
ผูส้อบบญัชีดงักล่าวปฏิบตัิงานดังต่อไปนีเ้พื่อใหไ้ดห้ลกัฐานเก่ียวกับ
การประเมินของผูบ้ริหารในเรื่องวิธีการทางบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกับการซือ้
แหล่งก๊าซธรรมชาติบารเ์นตตด์งักล่าวและการปันส่วนราคาในมลูค่า
ยุติธรรมของสินทรพัยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้า ซึ่งขา้พเจา้ไดป้ระเมินผลงาน
ดงักล่าวแลว้ 
 
• สอบทานการประเมินของฝ่ายบริหารถึงการระบุว่าสินทรพัย์ 
ท่ีไดม้าสุทธิเขา้เงื่อนไขของการซือ้สินทรพัยไ์ม่ใช่การซือ้ธุรกิจ
ภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3  

• ประเมินความรูค้วามสามารถ คุณสมบัติ และประสบการณ ์
ในอดีตของผูป้ระเมินอิสระซึ่งเป็นผูเ้ชี่ยวชาญท่ีผูบ้ริหารใช ้

• ประเมินความเหมาะสมของการระบุสินทรพัย์ท่ีระบุไดท่ี้ไดม้า
และหนีส้ินท่ีรบัมา ณ วนัท่ีซือ้สินทรพัย ์รวมถึงประเมินขัน้ตอน
การก าหนดมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยท่ี์สามารถระบุไดส้ทุธิ
และการปันส่วนราคาซือ้ตามสดัส่วนของมลูค่ายตุิธรรม 

• ประเมินราคาซือ้โดยรวมถึงมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทน 
ท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่าย 
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ข้าพเจ้าให้ความสนใจในเรื่องมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ 
ท่ีเกิดขึน้จากการซือ้ดังกล่าว เน่ืองจากความมีสาระส าคัญ 
ของตวัเลข และการประเมินมลูค่ายุติธรรมอาศยัขอ้สมมติฐาน
และดลุยพินิจท่ีส  าคญัของผูบ้ริหาร 
 

• ทดสอบการค านวณหามูลค่ายุติธรรมของปริมาณส ารอง 
ท่ีพิสูจนแ์ลว้ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และประมาณการหนีส้ิน
ค่ารือ้ถอนท่ีเกิดขึน้จากการซือ้ รวมถึงสอบถามผูบ้ริหารในเชิง
ทดสอบเก่ียวกับข้อสมมติฐานส าคัญท่ีผู้บริหารใช้ในการ
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตรวมทั้งการเปรียบเทียบ
ข้อสมมติฐานท่ีส าคัญกับสัญญาท่ีเก่ียวข้องและแหล่งขอ้มูล
ภายนอก 

• ประเมินอตัราคิดลดโดยการพิจารณาและเปรียบเทียบกบัขอ้มลู
ของบริษัทท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันท่ีสามารถอา้งอิงไดจ้าก
ขอ้มลูท่ีเปิดเผยโดยทั่วไปเพื่อใหม้ั่นใจว่าอตัราคิดลดท่ีผูบ้ริหาร
ใชอ้ยู่ในเกณฑท่ี์สามารถยอมรบัได ้
 

จากผลการปฏิบัติตามวิธีการดังกล่าวขา้พเจา้พบว่าการประเมิน
ว่าการซื ้อแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์เป็นการซื ้อสินทรัพย์
ภายใตท้างเลือกในการทดสอบการกระจกุตวัท่ีระบุไวใ้นมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับท่ี  3 อีกทั้งพบว่าข้อสมมติฐาน 
ท่ีผู้บริหารใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของปริมาณส ารอง 
ท่ีพิสูจนแ์ลว้ และท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ มีความสมเหตุสมผล
และเป็นไปตามวิธีการบญัชีในเรื่องการซือ้สินทรพัย ์

  

 

 

ข้อมูลอืน่  

กรรมการเป็นผูร้บัผิดชอบต่อขอ้มลูอื่น ขอ้มลูอื่นประกอบดว้ย ขอ้มลูซึ่งรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถงึงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผูส้อบบญัชีที่อยู่ในรายงานนัน้ ขา้พเจา้คาดวา่ขา้พเจา้จะไดร้บัรายงาน
ประจ าปีภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบัญชีนี ้ 
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการไม่ครอบคลมุถงึขอ้มลูอื่น และขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วาม
เชื่อมั่นต่อขอ้มลูอื่น 
 
ความรบัผิดชอบของขา้พเจา้ที่เก่ียวเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการคือ การอ่านและ
พิจารณาว่าขอ้มลูอื่นมีความขดัแยง้ที่มีสาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ หรือกบัความรูท้ี่ไดร้บั
จากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มลูอื่นมีการแสดงขอ้มลูที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
 
เมื่อขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มกีารแสดงขอ้มลูที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้
ตอ้งสื่อสารเรื่องดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ   

กรรมการมีหนา้ที่รบัผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการเหล่านี ้ โดยถกูตอ้งตามที่
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรบัผิดชอบเก่ียวกบัการควบคมุภายในท่ีกรรมการพิจารณาว่าจ าเป็น เพื่อให้
สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มลูที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญั
ไม่ว่าจะเกดิจากการทจุรติหรือขอ้ผิดพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรบัผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกจิการ
และบรษิัทในการด าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์
การบญัชีส าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่อง เวน้แตก่รรมการมีความตัง้ใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบรษิัท หรือหยดุด าเนินงาน 
หรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได ้ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที่ช่วยกรรมการในการก ากบัดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่ม
กิจการและบรษิัท 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถปุระสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึ่งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตสุมผลคือความ
เชื่อมั่นในระดบัสงู แต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกันว่าการปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด และถือว่ามีสาระส าคญัเมื่อคาดการณอ์ย่างสมเหตุสมผลไดว้่ารายการที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการ หรือ
ทกุรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี ้
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพและการสังเกต และ
สงสยัเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตัิงานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลที่ขัดต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ
ตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านัน้ และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงที่ไม่พบขอ้มลูที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจรติจะ
สูงกว่าความเส่ียงที่เกิดจากขอ้ผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรูร้่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลักฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที่ไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุม
ภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที่เก่ียวขอ้งกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ ์แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่ม
กิจการและบรษิัท 
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• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี และ
การเปิดเผยขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งซึ่งจดัท าขึน้โดยกรรมการ  

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่องของกรรมการจากหลกัฐานการ
สอบบัญชีที่ไดร้บั และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคญัที่เก่ียวกับเหตุการณห์รือสถานการณท์ี่อาจเป็น
เหตใุหเ้กิดขอ้สงสยัอย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบรษิัทในการด าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถา้
ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดย
ใหข้อ้สงัเกตถึงการเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าว
ไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดร้บั
จนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตกุารณห์รือสถานการณใ์นอนาคตอาจเป็นเหตุให้
กลุ่มกิจการและบรษิัทตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเนื่อง  

• ประเมินการน าเสนอโครงสรา้งและเนือ้หาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย
ขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ  และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท าใหม้ีการน าเสนอ
ขอ้มลูโดยถกูตอ้งตามที่ควรหรือไม่ 

• ไดร้บัหลกัฐานการสอบบญัชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับขอ้มลูทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม

ทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รบัผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การ

ควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของ

ขา้พเจา้  

 ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ  ที่ส  าคญัซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไวป้ระเด็นท่ีมีนยัส าคญัที่พบจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องที่มีนยัส าคญัในระบบการควบคมุภายใน หากขา้พเจา้
ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏิบัติตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณที่เก่ียวขอ้งกับความเป็น
อิสระและไดส่ื้อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขา้พเจา้เชื่อว่ามีเหตุผลที่
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกันไม่ใหข้า้พเจา้ขาด
ความเป็นอิสระ 
 
จากเรื่องที่ส่ือสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเรื่องต่าง ๆ  ท่ีมีนยัส าคญัที่สดุในการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจบุนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรื่องเหล่านีใ้นรายงาน
ของผูส้อบบัญชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บังคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกับเรื่องดงักล่าว หรือในสถานการณท์ี่ยากที่จะ
เกิดขึน้ ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้
อย่างสมเหตผุลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชนต์่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 
 
 
บริษัท ไพร้ซวอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด 
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2.  งบการเงนิรวม 
บริษัท บ้านปู จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 และ 2562  และ 2561 

   หน่วย: พนัเหรียญสหรฐั 
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2563 ร้อยละ พ.ศ. 2562 ร้อยละ พ.ศ. 2561 ร้อยละ

สินทรัพย์
สินทรัพยห์มุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 730,456         7.79       433,183         5.37       607,344         7.18       
สนิทรพัยท์างการเงินที่วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม

ผา่นก าไรหรอืขาดทุน 11,071           0.12       -                -         -                -         
สนิทรพัยท์างการเงินที่วดัมลูคา่ดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย 156               0.00       -                -         -                -         
เงินลงทุนระยะสัน้ -                -         110,302         1.37       7,887             0.09       
ลกูหนีก้ารคา้และตั๋วเงินรบั สทุธิ 249,100         2.66       245,899         3.05       394,731         4.67       
ลกูหนีกิ้จการที่เก่ียวขอ้งกนั 1,104             0.01       168               0.00       205               0.00       
เงินปันผลคา้งรบัจากกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั

ที่คาดวา่จะไดร้บัช  าระภายในหนึ่งปี 25,819           0.28       -                -         10,170           0.12       
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั -                -         -                -         3                   0.00       
สนิคา้คงเหลอื สทุธิ 101,389         1.08       124,645         1.54       149,632         1.77       
อะไหลแ่ละวสัดเุครือ่งจักร สทุธิ 29,622           0.32       33,925           0.42       28,196           0.33       
สนิทรพัยอ์นุพนัธก์ารเงินที่ถึงก าหนดภายในหนึ่งปี 29,961           0.32       17,886           0.22       6,599             0.08       
เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 60,572           0.65       16,287           0.20       87                 0.00       
เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่บรษัิทอ่ืน 558               0.01       2,908             0.04       2,803             0.03       
คา่ใชจ้่ายในการส ารวจและพฒันารอตดับญัชี
และการเปิดหนา้ดนิรอตดับญัชีสว่นที่หมนุเวียน สทุธิ 64,505           0.69       97,168           1.20       30,796           0.36       

สนิทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 270,450         2.88       280,469         3.48       155,902         1.84       

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 1,574,763      16.79     1,362,840      16.89     1,394,355      16.49     

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินปันผลคา้งรบัจากกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 9,616             0.10       21,186           0.26       209,642         2.48       
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 20,888           0.22       20,132           0.25       17,054           0.20       
เงินลงทุนในการรว่มคา้และบรษัิทรว่ม 1,689,950      18.02     1,484,759      18.40     1,374,119      16.25     
เงินลงทุนอ่ืน สทุธิ -                -         143,674         1.78       148,487         1.76       
สนิทรพัยท์างการเงินที่วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม

ผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืน 153,415         1.64       -                -         -                -         
อสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทุน สทุธิ 1,549             0.02       1,573             0.02       1,873             0.02       
ที่ดนิ อาคารและอปุกรณ ์สทุธิ 2,580,897      27.52     1,949,862      24.16     1,859,390      22.00     
สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี สทุธิ 165,679         1.77       158,084         1.96       113,499         1.34       
สนิทรพัยอ์นุพนัธก์ารเงิน สทุธิ 9,391             0.10       11,269           0.14       11,125           0.13       
คา่ใชจ้่ายในการส ารวจและพฒันารอตดับญัชี
และการเปิดหนา้ดนิรอตดับญัชี สทุธิ 1,015,594      10.83     920,063         11.40     869,257         10.28     

สทิธิในเหมืองถ่านหิน สทุธิ 1,358,941      14.49     1,317,836      16.33     1,710,766      20.24     
สนิทรพัยส์ทิธิการใช้ 71,536           0.76       -                -         -                -         
คา่ความนิยม 446,748         4.76       397,593         4.93       524,120         6.20       
สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน 277,693         2.96       280,112         3.47       219,906         2.60       
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 7,801,897      83.21     6,706,143      83.11     7,059,238      83.51     

รวมสินทรัพย์ 9,376,660      100.00   8,068,983      100.00   8,453,593      100.00    
หมายเหต:ุ   เพ่ือประกอบในการอ่านงบการเงินรวม โดยควรอ่านคู่กบั “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม  2563”  



หนา้ 332 

 

 

บริษัท บ้านปู จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 และ 2562  และ 2561 
   หน่วย: พนัเหรียญสหรฐั 
 

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563 ร้อยละ พ.ศ. 2562 ร้อยละ พ.ศ. 2561 ร้อยละ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 827,518         8.83       454,861         5.64       511,873         6.06       
เจา้หนีก้ารคา้ 67,425           0.72       59,632           0.74       115,797         1.37       
ดอกเบีย้คา้งจ่าย 25,336 0.27       27,632 0.34       27,735           0.33       
คา่ภาคหลวงคา้งจ่าย 22,720           0.24       9,828             0.12       11,746           0.14       
คา่เปิดหนา้ดนิและคา่ขนถ่านหินคา้งจ่าย 60,341           0.64       74,178           0.92       143,001         1.69       
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 4,141             0.04       13,187           0.16       16,909           0.20       
คา่ใชจ้่ายผลประโยชนพ์นักงานคา้งจ่าย 102,798         1.10       87,581           1.09       69,813           0.83       
หนีส้นิอนุพนัธก์ารเงินที่ถึงก าหนดภายในหนึ่งปี 20,727           0.22       2,237             0.03       4,587             0.05       
สว่นของเงินกูย้ืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี สทุธิ 675,305         7.20       363,115         4.50       369,681         4.37       
สว่นของหุน้กูท้ี่ถึงก าหนดไถ่ถอนในหนึ่งปี สทุธิ 133,161         1.42       175,725         2.18       87,818           1.04       
หนีส้นิสญัญาขายถ่านหินรอตดับญัชีที่ถึงก าหนดภายในหนึ่งปี 7,868             0.08       5,603             0.07       -                -         
หนีส้นิตามสญัญาเช่าสว่นที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 33,482           0.36       -                -         -                -         
หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน 229,947         2.45       285,951         3.54       350,120         4.14       
รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,210,769      23.58     1,559,530      19.33     1,709,080      20.22     
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ืมระยะยาวจากบรษัิทอ่ืน -                -         -                -         584               0.01       

เงินกูย้ืมระยะยาว สทุธิ 2,230,367      23.79     1,796,453      22.26     1,654,831      19.58     
หุน้กู ้สทุธิ 1,516,955      16.18     1,644,182      20.38     1,397,130      16.53     
หนีส้นิภาษีเงินไดร้อตดับญัชี สทุธิ 150,844         1.61       178,735         2.22       272,031         3.22       
ส ารองคา่ใชจ้่ายผลประโยชนพ์นักงาน 38,875           0.41       57,692           0.71       45,272           0.54       
หนีส้นิสญัญาขายถ่านหินรอตดับญัชี สทุธิ 3,126             0.03       12,803           0.16       41,537           0.49       
หนีส้นิอนุพนัธก์ารเงิน 25,983           0.28       20,827           0.26       18,443           0.22       
หนีส้นิตามสญัญาเช่า 17,474           0.19       -                -         -                -         
หนีส้นิอ่ืน 367,240         3.92       163,846         2.03       140,157         1.66       
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 4,350,864      46.40     3,874,538      48.02     3,569,985      42.23     
รวมหนี้สิน 6,561,633      69.98     5,434,068      67.35     5,279,065      62.45      

 
หมายเหต:ุ   เพ่ือประกอบในการอ่านงบการเงินรวม โดยควรอ่านคู่กบั “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม  2563”  
  



หนา้ 333 

 

 

บริษัท บ้านปู จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 และ 2562  และ 2561 
 

 หน่วย: พนัเหรียญสหรฐั 
 

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563 รอ้ยละ พ.ศ. 2562 รอ้ยละ พ.ศ. 2561 รอ้ยละ

ส่วนของเจา้ของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามัญ 5,074,581,515 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท

  (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 หุน้สามัญ 5,161,925,515 หุน้ 

      มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 147,424         149,961         149,341         

ทุนที่ออกและเรยีกช าระแลว้

หุน้สามัญ 5,074,581,515 หุน้  มลูคา่ที่ช  าระแลว้หุน้ละ 1 บาท

   (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 หุน้สามัญ 5,161,925,515 หุน้ 

      มลูคา่ที่ช  าระแลว้หุน้ละ 1 บาท) 147,424         1.57       149,961         1.86       149,961         1.77       

สว่นเกินมลูคา่หุน้ 443,624         4.73       443,624         5.50       443,624         5.25       

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 1,651             0.02       1,562             0.02       1,343             0.02       

ก าไรสะสม

จัดสรรแลว้

- ส ารองตามกฎหมาย 95,543           1.02       95,976           1.19       95,976           1.14       

- ส ารองอ่ืน 107,317         1.14       149,089         1.85       83,399           0.99       

ยงัไม่ไดจ้ัดสรร 1,630,812      17.39     1,749,684      21.68     1,942,779      22.98     

หัก  หุน้ทุนซือ้คนื -                -         (38,138)          (0.47)      -                -         

องคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของเจา้ของ (350,806)        (3.74)      (523,272)        (6.48)      (157,422)        (1.86)      

รวมสว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษัิทใหญ่ 2,075,565      22.14     2,028,486      25.14     2,559,660      30.28     

สว่นไดเ้สยีที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ 739,462         7.89       606,429         7.52       614,868         7.27       

รวมส่วนของเจา้ของ 2,815,027      30.02     2,634,915      32.65     3,174,528      37.55     

รวมหนี้สินและส่วนของเจา้ของ 9,376,660      100.00   8,068,983      100.00   8,453,593      100.00    
 
หมายเหต:ุ   เพ่ือประกอบในการอ่านงบการเงินรวม โดยควรอ่านคู่กบั “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม  2563” 



หนา้ 334 

 

 

บริษัท บ้านปู จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

ส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562  และ 2561 
 

                                                                                                                                                                     หน่วย: พนัเหรียญสหรฐั   
 

รอ้ยละ รอ้ยละ รอ้ยละ
พ.ศ. 2563 ของรายได้ พ.ศ. 2562 ของรายได้ พ.ศ. 2561 ของรายได้

รายไดร้วม 2,572,597     100.00      3,138,471     100.00      3,809,671     100.00      
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 2,282,635     88.73       2,759,217     87.92       3,481,442     91.38       
ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร (1,822,239)    (70.83)      (2,051,191)    (65.36)      (2,252,967)    (59.14)      
ก าไรขั้นตน้ 460,396        17.90       708,026        22.56       1,228,475     32.25       
เงินปันผลรบัจากเงินลงทุนอ่ืน 1,794            0.07         1,129            0.04         999              0.03         
รายไดค้า่บรหิารจัดการและอ่ืนๆ 39,550          1.54         126,192        4.02         55,246          1.45         
ดอกเบีย้รบั 9,539            0.37         12,736          0.41         8,322            0.22         
คา่ใชจ้่ายในการขาย (141,477)       (5.50)        (194,732)       (6.20)        (181,614)       (4.77)        
คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร (224,001)       (8.71)        (244,505)       (7.79)        (237,222)       (6.23)        
คา่ใชจ้่ายจากการปรบัโครงสรา้งการลงทุน (30,842)         (1.20)        
คา่สนิไหมทดแทนตามค าพิพากษา -                   -           -                   -           (86,049)         
คา่ภาคหลวง (182,561)       (7.10)        (240,626)       (7.67)        (290,940)       (7.64)        
ก าไร(ขาดทุน)สทุธิจากอนุพนัธท์างการเงิน 22,681          0.88         33,352          1.06         (62,587)         (1.64)        
ก าไร(ขาดทุน)สทุธิจากอตัราแลกเปลีย่น 81,063          3.15         (95,050)         (3.03)        (18,980)         (0.50)        
ดอกเบีย้จ่าย (173,153)       (6.73)        (182,206)       (5.81)        (170,311)       (4.47)        
ตน้ทุนทางการเงินอ่ืน (6,375)           (0.25)        (5,428)           (0.17)        (4,977)           (0.13)        
สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทุนในกิจการรว่มคา้ 135,335        5.26         205,845        6.56         263,662        6.92         
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ (8,051)           (0.31)        124,733        3.97         504,024        13.23       
ภาษีเงินได้ (8,679)           (0.34)        (78,212)         (2.49)        (189,141)       (4.96)        
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (16,730)         (0.65)        46,521          1.48         314,883        8.27          
 
หมายเหต:ุ   เพ่ือประกอบในการอ่านงบการเงินรวม โดยควรอ่านคู่กบั “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม  2563”  



หนา้ 335 

 

 

บริษัท บ้านปู จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

ส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562  และ 2561 
 

                                                                                                                                                                     หน่วย: พนัเหรียญสหรฐั   
 

รอ้ยละ รอ้ยละ รอ้ยละ
พ.ศ. 2563 ของรายได้ พ.ศ. 2562 ของรายได้ พ.ศ. 2561 ของรายได้

ก าไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสุทธิจากภาษี
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั
การวดัมลูคา่ใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นักงาน (1,027)           (2,643)           2,397            
ขาดทุนจากการวดัมลูคา่เงินลงทุนในตราสารทุน
   ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืน (7,928)           

สว่นแบง่ขาดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืนจากการรว่มคา้ตามวิธีสว่นไดเ้สยี 4,966            (434)             (2)                 

รวมรายการที่จะไม่จดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไร
หรือขาดทุนในภายหลังสุทธิจากภาษี (3,989)           (3,077)           2,395            
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นก าไร
หรอืขาดทุนในภายหลงั
ผลก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมลูคา่เงินลงทุนเผ่ือขาย -               23                (1,934)           
ผลก าไร(ขาดทุน)จากการป้องกนัความเสีย่งกระแสเงินสด (1,351)           (18,171)         (10,246)         
ขาดทุนจากการป้องกนัความเสีย่งของเงินลงทุน
   ในหน่วยงานตา่งประเทศ (77,815)         -               -               
สว่นแบง่ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสรจ็อ่ืนจากการรว่มคา้
ตามวิธีสว่นไดเ้สยี 42,796          61,127          (11,612)         

ผลตา่งของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่งบการเงิน 194,395        (11,098)         (125,432)       
รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นก าไร 158,025        31,881          (149,224)       
หรอืขาดทุนในภายหลงัสทุธิจากภาษี
ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนรวมส าหรับปีสุทธิจากภาษี 154,036        28,804          (146,829)       
ก าไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 137,306        75,325          168,054        

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจา้ของของบริษัทใหญ่ (55,739)         (14,478)         205,475        
สว่นที่เป็นของสว่นไดเ้สยีที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ 39,009          60,999          109,408        

(16,730)         46,521          314,883        
การแบ่งบันก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
สว่นที่เป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษัิทใหญ่ 85,348          (9,994)           61,168          
สว่นที่เป็นของสว่นไดเ้สยีที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ 51,958          76,904          106,886        

137,306        66,910          168,054        

ก าไร(ขาดทุน)ตอ่หุ้น
ก าไร(ขาดทุน)ตอ่หุน้ขั้นพืน้ฐาน (0.011)           (0.003)           0.040            

 
 
หมายเหต:ุ   เพ่ือประกอบในการอ่านงบการเงินรวม โดยควรอ่านคู่กบั “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม  2563”  



หนา้ 336 

 

 

บริษัท บ้านปู จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงนิสด 

ส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562  และ 2561 
                                                                                                                                                                หน่วย: พนัเหรียญสหรฐั   

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัปีก่อนภาษีเงินได้ (8,051)             124,733           504,024           
ปรบักระทบก าไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรบั(จ่าย)จากการด าเนินงาน
- คา่เสือ่มราคาและตดัจ าหน่ายคา่ใชจ้่ายตดัจ่าย 432,767           339,259           326,334           
- ตดัจ าหน่ายที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 2,857              1,129              1,863              
- ตดัจ าหน่ายสนิทรพัยส์ทิธิการใช้ 2,326              -                  -                  
- ตดัจ าหน่ายคา่ใชจ้่ายในการส ารวจและพฒันารอตดับญัชี 4,492              -                  -                  
- ตดัจ าหน่ายเงินลงทุนอ่ืน -                  94                   -                  
- คา่เผ่ือการเคลือ่นไหวชา้ของอะไหลแ่ละวสัดเุครือ่งจักร 996                 (2,554)             2,131              
- คา่เผ่ือการลดลงของมลูคา่สนิคา้ -                  (4,042)             4,042              
- ผลขาดทุนดา้นเครดติที่คาดวา่จะเกิดขึน้ 2,951              -                  -                  
- ดอกเบีย้จ่าย 173,153           182,206           170,311           
- ตน้ทุนทางการเงินอ่ืน 6,375              5,428              4,977              
- ดอกเบีย้รบั (9,539)             (12,736)           (8,322)             
- สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทุนในการรว่มคา้ (135,335)          (205,845)          (263,662)          
- ขาดทุนจากการเลกิกิจการของการรว่มคา้ -                  3                    -                  
- เงินปันผลรบัจากเงินลงทุนอ่ืน -                  (1,129)             (999)                
- เงินปันผลรบัจากเงินลงทุนในตราสารทุน (1,794)             -                  -                  
- (ก าไร)ขาดทุนจากการจ าหน่ายที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์ (2,856)             (84)                  (2,828)             
- ก าไรสทุธิจากการจ าหน่ายสนิทรพัยท์ี่ถือไวเ้พ่ือขาย -                  (40,096)           -                  
- บรจิาคอสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทุน -                  318                 -                  
- ก าไรสทุธิจากการซือ้สดัสว่นการลงทุนเพ่ิม (11,471)           (50,451)           -                  
คา่ใชจ้่ายจากการปรบัโครงสรา้งการลงทุน 30,842            -                  -                  

- คา่ใชจ้่ายในการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 109                 260                 404                 
- ก าไรจากการซือ้ธรุกิจ -                  -                  (30,672)           
- (ก าไร)ขาดทุนสทุธิจากอนุพนัธท์างการเงินที่ยงัไม่เกิดขึน้จรงิ (22,681)           (33,352)           62,587            
- (ก าไร)ขาดทุนสทุธิจากอตัราแลกเปลีย่นที่ยงัไม่เกิดขึน้จรงิ 8,523              116,181           (45,036)           

กระแสเงินสดก่อนการเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน 473,664           419,322           725,154           
การเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน (ไม่รวมผลกระทบจากการซือ้และการจ าหน่ายบริษัทย่อย)
- ลกูหนีก้ารคา้และตั๋วเงินรบั 3,737              168,063           (84,282)           
- ลกูหนีกิ้จการที่เก่ียวขอ้งกนั (14)                  149                 398                 
- เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั -                  3                    314                 
- สนิคา้คงเหลอื 37,411            37,171            (28,252)           
- อะไหลแ่ละวสัดเุครือ่งจักร 4,566              (2,889)             (1,200)             
- สนิทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน (65,712)           (39,878)           (1,772)             
- คา่ใชจ้่ายในการเปิดหนา้ดนิรอตดับญัชี 49,270            31,844            (71,216)           
- สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน 15,373            14,514            6,778              
- เจา้หนีก้ารคา้ 3,715              (73,467)           2,152              
- คา่เปิดหนา้ดนิและคา่ขนถ่านหินคา้งจ่าย (13,837)           (68,823)           39,800            
- คา่ภาคหลวงคา้งจ่าย 12,892            (1,918)             (7,204)             
- ส ารองคา่ใชจ้่ายผลประโยชนพ์นักงาน (13,259)           20,730            2,856              
- หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน (68,076)           (64,275)           85,009            
- หนีส้นิอ่ืน 20,811            9,182              1,605              

เงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 460,541           449,728           670,140           
- การจ่ายดอกเบีย้ (183,389)          (186,283)          (174,652)          
- การจ่ายภาษีเงินได้ (77,826)           (139,711)          (135,029)          
- รบัคนืภาษีเงินได้ 11,408            242                 51,225            

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 210,734           123,976           411,684            
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บริษัท บ้านปู จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงนิสด 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562  และ 2561  

 

                                                                                                                                                                      หน่วย: พนัเหรียญสหรฐั   
 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรบั(จ่าย)สทุธิส  าหรบัเงินลงทุนระยะสัน้ -                  (100,919)          2,427              
เงินสดจ่ายส าหรบัสนิทรพัยท์างการเงินที่วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม
ผา่นก าไรขาดทุน (35,363)           -                  -                  

เงินสดรบัจากสนิทรพัยท์างการเงินที่วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม
ผา่นก าไรขาดทุน 27,969            -                  -                  

เงินสดรบัจากสนิทรพัยท์างการเงินที่วดัมลูคา่ดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย 102,334           -                  -                  
เงินสดรบัจากเงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 7,101              6,383              749                 
เงินสดจ่ายจากเงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั (48,411)           (22,535)           (825)                
เงินสดรบัจากเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 15                   2,093              2,622              
เงินสดจ่ายจากเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั -                  (424)                (797)                
เงินสดจ่ายจากเงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่บรษัิทอ่ืน -                  (104)                (2,803)             
เงินสดจ่ายเพ่ือเพ่ิมเงินลงทุน (85,829)           (59,847)           (176,887)          
เงินสดรบัจากการลดลงของเงินลงทุนอ่ืน -                  16,905            -                  
เงินสดรบัจากสนิทรพัยท์างการเงินที่วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม
ผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืน 18,924            -                  -                  

เงินสดจ่ายส าหรบัซือ้เงินลงทุนอ่ืน -                  (15,581)           (32,801)           
เงินสดจ่ายส าหรบัสนิทรพัยท์างการเงินที่วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม
ผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืน (11,487)           -                  -                  

เงินสดจ่ายส าหรบัการปรบัโครงสรา้งการลงทุน (8,243)             -                  -                  
เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้ที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์ (629,084)          (297,491)          (273,176)          
เงินสดรบัจากการจ าหน่ายที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 15,819            14,564            12,882            
เงินสดจ่ายส าหรบัสนิทรพัยส์ทิธิการใช้ (3,770)             -                  -                  
เงินสดจ่ายส าหรบัคา่ใชจ้่ายในการส ารวจและพฒันา (183,395)          (239,005)          (130,508)          
ดอกเบีย้รบั 8,806              12,388            8,538              
เงินสดรบัจากเงินปันผลจากกิจการรว่มคา้ 60,000            413,008           148,273           
เงินสดรบัจากเงินปันผลจากเงินลงทุนอ่ืน 1,794              1,129              999                 
เงินสดจ่ายส าหรบัเงินฝากธนาคารที่มีขอ้จ  ากดัในการใช้ 69,247            (78,958)           (11,401)           

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (693,573)          (348,394)          (452,708)           
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บริษัท บ้านปู จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงนิสด 

ส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562  และ 2561  
 

                                                                                                                                                                      หน่วย: พนัเหรียญสหรฐั   
 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 1,389,176        1,057,991        872,232           
เงินสดจ่ายคนืเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน (1,032,162)       (1,130,829)       (775,225)          
เงินสดจ่ายเจา้หนีส้ญัญาเช่าการเงิน (39,116)           (3,944)             (9,930)             
เงินสดรบัจ่ายคนืเงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั -                  -                  (1,248)             
เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,023,507        335,306           497,644           
เงินสดจ่ายคนืเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (301,141)          (212,197)          (276,349)          
เงินสดจ่ายส าหรบัหนีส้นิตามสญัญาเช่า -                  -                  
เงินสดรบัจากหุน้กู้ -                  313,983           50,000            
เงินสดจ่ายคนืหุน้กู้ (170,076)          (89,485)           (177,867)          
เงินสดรบัจากการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจากสว่นไดเ้สยีที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ
ของบรษัิทยอ่ย -                  -                  2,023              

เงินสดจ่ายส าหรบัหุน้ทุนซือ้คนืของกลุม่บรษัิท (1,320)             (38,138)           -                  
เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษัิท (63,758)           (115,615)          (112,483)          
เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่สว่นไดเ้สยีที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ (33,541)           (83,959)           (94,191)           

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน 771,569           33,113            (25,394)           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสทุธิ 288,730           (191,305)          (66,418)           
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8,543              17,144            (9,314)             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 433,183           607,344           683,076           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี 730,456           433,183           607,344           
รายการที่มิใช่เงินสด
รายการที่มิใช่เงินสดที่มีสาระส าคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดว้ย
เจา้หนีอ่ื้นและสญัญาเชา่การเงินจากการซือ้ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 28,990                 28,205                 20,908                 
สิ่งตอบแทนสทุธิที่โอนใหส้  าหรบัการซือ้ธุรกิจ

 - เจา้หนีค้า่ซือ้เงินลงทนุ -                       2,182                   2,784                   
สิทธิขายคืนของส่วนไดเ้สียที่ไมมี่อ านาจควบคมุที่เกิดจากการปรบัโครงสรา้งธุรกิจ 42,288                 -                       -                       
รายการโอนเปลี่ยนประเภทเงินจา่ยล่วงหนา้ส  าหรบัพฒันาโครงการโรงไฟฟ้า -                       -                       9,149                   
คา่ใชจ้า่ยในการส ารวจและพฒันารอตดับญัชี และการเปิดหนา้ดินรอตดับญัชี

เพ่ิมขึน้จากเงินทดรองรบั -                       -                       6,486                   
ลกูหนีอ่ื้นจากการขายเครื่องจกัรและอปุกรณ์ -                       -                       2,053                   
ลกูหนีอ่ื้นจากการจ าหนา่ยสินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พ่ือขาย -                       29,398                 -                       
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3. อัตราส่วนทางการเงนิ 
 

บริษัท บ้านปู จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562  และ 2561 

 

  

  ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)     

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.71 0.87 0.82 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็ (เท่า) 0.44 0.51 0.59 
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.24 0.28 0.43 
อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารคา้ (เท่า) 9.20 8.61 9.72 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 39.13 41.82 37.04 
อตัราส่วนหมนุเวียนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 16.12 14.96 16.17 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี่ย (วนั) 22.33 24.07 22.27 
อตัราส่วนหมนุเวียนเจา้หนี ้ (เท่า) 28.68 23.38 19.71 
ระยะเวลาช าระหนี ้ (วนั) 12.55 15.39 18.26 
Cash Cycle (วนั) 48.91 50.49 41.05 

     

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (PROFITABILITY RATIO) 

อตัราก าไรขัน้ตน้ (%) 20.17 25.66 35.29 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) (0.35) 4.52 17.49 
อตัราก าไรอื่น (%) 11.27 12.08 8.62 
อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร (%) (57.20) 3.61 1.10 
อตัราก าไรสทุธิ (%) (2.17) (0.46) 5.39 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) (2.05) (0.50) 6.44 

     
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (EFFICIENCY RATIO) 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์ (%) (0.64) (0.18) 2.46 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวร (%) 16.64 17.05 29.24 
อตัราหมนุของสินทรพัย ์ (เท่า) 0.29 0.38 0.46 

     

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)  

อตัราส่วนหนีส้ินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 2.33 2.06 1.66 
อตัราส่วนหนีส้ินสทุธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 1.47 1.23 1.02 
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ (เท่า) 2.51 2.41 3.84 
อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) na. na. 54 
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14. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 
14. ค าอธิบายและการวเิคราะหฐ์านะการเงนิและผลการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร 

1. ภาพรวมราคาตลาดของกลุ่มสินค้าโภคภัณฑด์้านพลังงาน (Energy Commodities)   

ราคาตลาดของถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ ตัง้แต่เดือนมกราคม 2561 ดงัรูปดา้นล่าง ที่แสดงใหเ้ห็นถึงดชันีราคาตลาด

ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ ในช่วงที่ผ่านมา 

ดชันีราคาถ่านหิน The Newcastle Export Index (NEX) มกราคม 2561 – มกราคม 2564 

 

 
ดัชนีราคาก๊าซธรรมชาติ Henry Hub มกราคม 2560 – 31 มกราคม 2564 
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2. สรุปความเหน็ของฝ่ายบริหาร 

ผลประกอบการปี 2563   แสดงใหเ้ห็นถงึความยืดหยุ่น และความสามารถในการด าเนินงานของทกุกลุ่มธุรกิจของ
บา้นปไูดอ้ย่างต่อเนื่อง อีกทัง้ยงัสามารถเดินหนา้ในการสรา้งความเติบโตเพื่อใหบ้รรลเุป้าหมายตามกลยทุธ ์Greener 
& Smarter เช่นความส าเรจ็ในการลงทนุแหล่งก๊าซธรรมชาติบารเ์นตต ์ (Barnett) ที่สหรฐัอเมรกิาเป็นอีกกา้วธุรกิจที่
ส  าคญัในการปรบัเปล่ียนพอรต์การด าเนินงานของกลุ่มบา้นป ู รวมทัง้การปรบัโครงสรา้งของกลุ่มบรษิัทในการควบ
รวมธุรกจิพลงังานหมนุเวียนและเทคโนโลยีพลงังาน ภายใตก้ารลงทนุและบรหิารงานผ่านบรษิัท บา้นป ู เน็กซ ์ จ ากดั 
แสดงใหเ้ห็นถึงความมุง่มั่นในการเติบโตธุรกิจพลงังานสะอาดและเป็นมิตรต่อสิง่แวดลอ้มมากขึน้  

ตลอดทัง้ปีกลุ่มบา้นป ู ไดม้ีการตื่นตวัและเตรียมพรอ้มรบัมือกบัสถานการณท์ี่ไม่แน่นอนอยู่ตลอดเวลา มีการด าเนิน
มาตรการตา่งๆ เพื่อใหท้กุธุรกจิสามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งราบรื่นต่อเนื่อง และลดผลกระทบจากเศรษฐกจิโลกที่
ชะลอตวัลงอย่างมากซึง่เป็นผลมาจากการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า (COVID-19) โดยสะทอ้นเป็นผลก าไรจาก
การด าเนินงานก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี และคา่เส่ือมราคา (EBITDA) จ านวน 563 ลา้นเหรียญสหรฐั ลดลงรอ้ยละ 20 
เทียบกบัปีก่อนหนา้ ซึง่เป็นผลมาจากราคาถา่นหินและก๊าซธรรมชาติที่ปรบัตวัลง โดย EBITDA จากธุรกิจถา่นหิน
จ านวน 340 ลา้นเหรียญสหรฐั (ลดลงรอ้ยละ 30) ธุรกิจก๊าซธรรมชาตจิ านวน 54 ลา้นเหรยีญสหรฐั (ลดลงรอ้ยละ 21) 
และ ธุรกิจไฟฟ้าจ านวน 169 ลา้นเหรียญสหรฐั (เพิม่ขึน้รอ้ยละ 16) งบการเงินรวมรายงานผลขาดทนุสทุธิจ านวน 56 
ลา้นเหรียญสหรฐั ซึ่งไดร้วมผลก าไรจากการแปลงค่างบการเงินจ านวน 81 ลา้นเหรียญสหรฐั แมว้่ามกีารแขง็คา่ของ
สกลุเงินบาทตอ่สกลุเงินเหรียญสหรฐัเทียบกบัปีก่อน ทัง้นี ้เนื่องจากการเขา้ท าการป้องกนัความเส่ียงในเงินลงทนุสทุธิ
ในการด าเนินงานในตา่งประเทศ  

ส าหรบัไตรมาส 4/2563 กลุ่มบรษิัทฯ รายงาน EBITDA รวม 181 ลา้นเหรียญสหรฐั ประกอบดว้ย EBITDA จากธุรกิจ
ถ่านหิน 94 ลา้นเหรยีญสหรฐั EBITDA จากธุรกิจก๊าซธรรมชาติจ านวน 39 ลา้นเหรียญสหรฐั และ EBITDA จากธุรกิจ
ไฟฟ้าจ านวน 48 ลา้นเหรียญสหรฐั  ในไตรมาสนีผ้ลการด าเนนิงานของกลุ่มบรษิัท ไดพ้ลิกกลบัมาเป็นบวก โดย
รายงานก าไรจากการด าเนินงานรวม 14 ลา้นเหรียญสหรฐั แตจ่ากการแขง็คา่ขึน้ของสกลุเงินบาทเมื่อเทียบกบัสกลุ
เงินดอลล่ารท์  าใหร้บัรูผ้ลขาดทนุจากการแปลงค่าสกลุเงินจ านวน 30 ลา้นเหรียญสหรฐั ดงันัน้จงึรายงานผลขาดทนุ
สทุธิจ านวน 15 ลา้นเหรียญสหรฐั  

ธุรกจิแหล่งพลงังาน (Energy Resources) ประกอบดว้ย เหมืองถา่นหินประเทศอินโดนเีซีย รายงานปรมิาณขาย
จ านวน 5.8 ลา้นตนั เพิม่ขึน้รอ้ยละ 34 เป็นผลมาจากความสามารถในการผลิตที่เพิม่ขึน้ของเหมืองขนาดใหญ่ 
Indominco จงึท าใหร้าคาขายเฉล่ียของกลุ่มเหมืองถ่านหินอินโดนีเซยีมีราคาขายเฉล่ีย 53 เหรียญสหรฐัต่อตนั 
ปรบัตวัเพิ่มขึน้รอ้ยละ 8 เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อน สะทอ้นถงึความตอ้งการใชพ้ลงังานจากถา่นหินท่ีเพิ่มมากขึน้
ในช่วงเริม่เขา้สู่อากาศหนาว นอกจากนีย้งัสามารถคงตน้ทนุขายเฉล่ียที่ระดบัต ่า อยู่ที่ 36 เหรียญสหรฐัต่อตนั จงึท าให้
มีอตัราก าไรขัน้ตน้ท่ีรอ้ยละ 32 เหมืองถา่นหินในประเทศออสเตรเลีย รายงานปรมิาณขายจ านวน 3.1 ลา้นตนั ลดลง
เล็กนอ้ยรอ้ยละ 5 ในขณะท่ียงัคงราคาขายเฉล่ียที่ระดบั 78 เหรียญออสเตรเลียต่อตนั และมีตน้ทนุขายเฉล่ียที่ 73 
เหรียญออสเตรเลียต่อตนั ทัง้นีไ้ดร้ายงานอตัราก าไรขัน้ตน้ท่ีรอ้ยละ 6  เหมืองถา่นหินในประเทศจีน รายงานส่วนแบ่ง
ขาดทนุจ านวน 9.6 ลา้นเหรียญสหรฐั เป็นผลมาจากการผลิตที่ลดนอ้ยลง เนื่องจากเผชิญกบัความซบัซอ้นทาง
ธรณีวิทยาในการด าเนินการผลิต 
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ในไตรมาส 4 นีเ้ป็นไตรมาสแรกที่ไดม้ีการรบัรูผ้ลการด าเนินงานของแหล่งก๊าซธรรมชาติบารเ์นตต ์ (Barnett) ซึ่ง
รายงานการผลิตจ านวน 50.9 พนัลา้นลกูบาศกฟ์ตุ ท าใหผ้ลการผลิตรวมของธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึน้อย่างมี
นยัส าคญั รวมเป็นปรมิาณการผลิตทัง้สิน้ 65.5 พนัลา้นลกูบาศกฟ์ตุ โดยมีราคาขายเฉล่ียที่ระดบั 1.18 เหรียญสหรฐั
ต่อ พนัลกูบาศกฟ์ตุ (Mcf) ซึง่ปรบัตวัเพิม่ขึน้เนื่องจากเริม่เขา้สู่ฤดหูนาวและเศรษฐกิจที่เริ่มฟ้ืนตวั 

ในส่วนของการด าเนินงานของธุรกิจผลิตไฟฟ้า (Energy Generation) โรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่ม (CHPs) ใน
สาธารณรฐัประชาชนจีนรายงานก าไรจ านวน 8.7 ลา้นเหรียญสหรฐั โรงไฟฟ้า HPC รายงานส่วนแบ่งก าไรจ านวน 35 
ลา้นเหรียญสหรฐั ซึ่งเพิม่ขึน้อย่างมีนยัส าคญัจากความส าเรจ็ในการปรบัแผนการด าเนินงาน (recovery plan) 
ระหว่างปีเพื่อใหส้ามารถบรรลเุปา้หมายคา่ความพรอ้มจ่าย หรือ EAF ทัง้ปีที่รอ้ยละ 82 ตามเปา้หมาย รวมทัง้ยงัรบัรู ้
เงินชดเชยจากการประกนัภยักรณีเหตกุารณภ์ยัพิบตัิทางธรรมชาติเมื่อเดือนเมษายน 2563 โรงไฟฟ้า BLCP ไดม้กีาร
ปิดซ่อมบ ารุงตามแผน และรายงานส่วนแบ่งก าไรจ านวน 2 ลา้นเหรียญสหรฐั นอกจากนีโ้รงไฟฟา้ซานซีลู่กวง(SLG) 
ไดด้  าเนินการก่อสรา้งแลว้เสรจ็และอยู่ในระหวา่งขัน้ตอนการทดสอบการเดินเครื่อง เพื่อเตรียมความพรอ้มในการ
จ่ายไฟเชิงพาณิชยเ์พื่อรองรบัความตอ้งการใชไ้ฟฟา้ในพืน้ท่ี  

ธุรกิจพลงังานหมนุเวียนอนัประกอบดว้ยโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นสาธารณรฐัประชาชนจีน รายงานรายได้
จ านวน 6.5 ลา้นเหรียญสหรฐั ลดลงรอ้ยละ 8 เทียบกบัไตรมาสก่อนหนา้ เป็นผลมาจากคา่แดดที่อ่อนลงในชว่งฤดู
หนาว ส่วนธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยป์ระเทศญ่ีปุ่ น โดยในไตรมาสนี ้ ไดม้ีการเริ่มเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย ์
(COD) ของโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย ์2 แห่ง ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้า Yamagata และ Yabuki ในขณะที่โครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานลม Vin Chau ระยะที่ 1 ในจงัหวดัซอกจงั ประเทศเวยีดนาม รายงานความคืบหนา้ในการก่อสรา้งที่รอ้ยละ 41 

ธุรกิจเทคโนโลยีพลงังาน (Energy Technology) ในช่วงปีที่ผ่านมาไดม้ีการผลิตผลิตภณัทแ์ละน าเสนอบรกิารใน
รูปแบบใหม่ๆ มากมายออกสู่ตลาด เช่น โครงการโซลารล์อยน า้ของภาคเอกชน ขนาด 16 เมกะวตัต ์เพื่อรองรบัความ
ตอ้งการใชไ้ฟฟ้าของลกูคา้ในนิคมอตุสาหกรรมหลกัชยัเมืองยาง จงัหวดัระยอง การเปิดตวัเรือน าเที่ยวพลงังานไฟฟ้า
ทางทะเลล าแรกของไทย (E-ferry) ในเสน้ทางภเูก็ต - พงังา และยงัไดต้่อยอดไปสู่เพื่อการพฒันาเมอืงอจัฉรยิะ Phuket 
Livable City Smart and Safe ในจงัหวดัภเูก็ตอกีดว้ย 

กลุ่มบา้นปซูึง่อยูใ่นชว่งเปล่ียนผ่านครัง้ส าคญั (Banpu Transformation) เพื่อสรา้งการเติบโตอยา่งยั่งยืนในฐานะผูน้  า
ดา้นพลงังานท่ีหลากหลายในระดบันานาชาติ (International Versatile Energy Provider) โดยตัง้เป้าในการเรง่
ความเรว็ในการเพิม่สดัส่วนการลงทนุในพลงังานสะอาด เพื่อการปรบัพอรต์ธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ ์Greener & 
Smarter โดยมุ่งเนน้ไปยงัประเทศที่มีการเติบโตในการใชพ้ลงังานและมีนโยบายสนบัสนนุท่ีชดัเจนจากทางภาครฐั
เพื่อเตรียมพรอ้มในการรองรบัความตอ้งการการใชพ้ลงังานท่ีเริ่มเห็นสญัญาณการปรบัตวัเพิม่ขึน้ โดยอยู่ 

ภายใตก้รอบการพฒันาบนปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม สงัคม และธรรมาภิบาล(Environmental, Social and 
Governance: ESG) 
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3. การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานของบริษัท 

การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานเปรียบเทียบส าหรบัปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งันี ้

  
 
ส าหรบัผลประกอบการในปี 2563 บริษัทฯ รายงานผลขาดทุนสุทธิจ านวน 56 ลา้นเหรียญสหรฐั ซึ่งไดร้วมการรบัรู ้

ค่าใชจ้่ายที่เกิดจากการปรบัโครงสรา้ง จ านวน 31 ลา้นเหรียญสหรฐั เป็นรายการที่เกิดขึน้เพียงครัง้เดียว ที่เกิดจากการ
ปรบัโครงสรา้งของ BKV Corporation เมื่อวนัที่ 1 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นรายการที่ไม่เป็นเงินสด จึงไม่มีผลกระทบต่อ
กระแสเงินสด รายการดงักล่าวถือเป็นรายการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานปกติ ซึ่งหากไม่รวมรายการดงักล่าวแลว้ ผล
ประกอบการในปี 2563 จะทรงตวัอยู่ระดบัเดียวกบัปีก่อน ถึงแมว้่าในปี 2563 สภาพเศรษฐกิจทั่วโลกลว้นไดร้บัผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า (COVID-19) ซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกและความตอ้งการในการใชพ้ลงังานของ
โลก รวมทัง้การปรบัตวัลดลงของราคาตลาดของกลุ่มสินคา้โภคภณัฑด์า้นพลงังาน กลุ่มบริษัทบา้นป ูยงัคงสามารถมีผล
การด าเนินงานในระดบัที่ทรงตวั เมื่อเทียบกบัปีก่อน ที่ไม่มีการแพร่ระบาดดงักล่าว โดยในปี 2563 การบริหารความเส่ียง
ในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจเป็นวงกวา้งไปทั่วโลก กลุ่มบริษัทได้
ด าเนินมาตรการลดตน้ทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อรองรบัความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจโลก ตลอดจน
ความผนัผวนของราคาตลาดของกลุ่มสินคา้โภคภณัฑด์า้นพลงังานในอนาคต  
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1. ธุรกิจถ่านหนิ 

 
 
รายไดจ้ากธุรกิจถ่านหิน จ านวน 1,878 ลา้นเหรียญสหรฐั ลดลง 503 ลา้นเหรียญสหรฐัหรือรอ้ยละ 21 เป็นผลจากการลดลง
ของปรมิาณขายถ่านหิน จ านวน 1.51 ลา้นตนัและราคาขายเฉล่ียของถ่านหินท่ีลดลง 11.64 เหรียญสหรฐัต่อตนั เมื่อเทียบกบัปี
ก่อน โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

 
 

ธุรกิจถ่านหินของ
เหมืองในสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย 

 • ปรมิาณขาย  
ส าหรับปี 2563 จ านวน 21.19 ล้านตัน ลดลง  4.22 ล้านตัน  เมื่อเทียบกับปีก่อน 
เนื่องจากสภาวะฝนที่ตกหนกัตลอดทัง้ปี ตลอดจนอุปสงคท์ี่ลดลงตามสภาพเศรษฐกิจ
ทั่วโลกจากสถาณการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า (COVID-19) 

• ราคาขายเฉล่ีย  
ราคาขายเฉล่ียเท่ากับ 53.79 เหรียญสหรฐัต่อตนั ลดลงจากปีก่อน 11.21 เหรียญสหรฐัต่อ
ตนั หรือคิดเป็นรอ้ยละ 17  ซึ่งเป็นผลจากราคาตลาดของถ่านหินที่ปรบัตวัลดลงเมื่อเทียบ
กบัปีก่อน 

• ตน้ทนุขายเฉล่ีย 
ตน้ทุนขายเฉล่ียต่อตนั 37.76 เหรียญสหรฐั  ลดลงจากปีก่อน 6.77 เหรียญสหรฐั หรือคิดเป็น
รอ้ยละ 15 เป็นผลมาจากการบริหารจดัการทางดา้นตน้ทุนการผลิตเพื่อรองรบักับความผนั
ผวนของราคาตลาดถ่านหิน ซึ่งการลดตน้ทุน ไม่ไดม้ีผลกระทบต่อคุณภาพของถ่านหิน โดย
บริษัทยงัคงรกัษามาตรฐานของคณุภาพถ่านหินคงเดิม รวมถึงการพฒันาคณุภาพใหต้รงกบั
ความตอ้งการของลกูคา้อย่างต่อเนื่อง การลดลงของตน้ทุนส่วนใหญ่เป็นการลดลงของอตัรา
การเปิดหนา้ดินที่ขุดขนต่อถ่านหิน 1 ตัน จาก 10.89 เท่า เป็น 10.11 เท่า กอปรกับตน้ทุน
น า้มันเชือ้เพลิงที่ลดลงอันเป็นผลจากราคาน า้มันตลาดโลกที่ปรับตัวลดลง และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใชน้ า้มนัเชือ้เพลิงในการผลิต โดยสามารถปรบัลดอตัราการบรโิภคน า้มนั
เชื ้อเพลิงต่อการผลิตถ่านหิน ตลอดจนการบริหารค่าใช้จ่ายจากโครงการลดตน้ทุนและ
ค่าใชจ้่ายของทัง้กลุ่มบรษิัท 
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ธุรกิจถ่านหินของ
เหมืองในประเทศ
ออสเตรเลีย 

 • ปรมิาณขาย  

ส าหรบัปี 2563 จ านวน 12.50 ลา้นตัน เพิ่มขึน้จากปีก่อนจ านวน 2.00 ลา้นตัน หรือรอ้ยละ 19 
เนื่องจากในปีก่อนมีปัญหาดา้นธรณีวิทยาส่งผลให้การย้ายเครื่องจักร Longwall ของเหมือง 
Mandalong ล่าช้ากว่าปกติ และในไตรมาส 4/2562 มีการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของเหมือง 
Springvale จาก 50% เป็น 100% ท าใหม้ีปรมิาณขายที่เพิ่มขึน้ในปีนี ้

• ราคาขายเฉล่ีย  

ราคาขายเฉล่ียต่อตนัเท่ากับ 81.14 เหรียญออสเตรเลีย ลดลง 12.67 เหรียญออสเตรเลียต่อตัน 
หรือคิดเป็นรอ้ยละ 14 เมื่อเทียบกบัปีก่อน โดยมีรายละเอียดของการขายดงันี ้

 

• ราคาขายเฉล่ียในประเทศและขายส่งออก 

ราคาขายเฉล่ียของถ่านหินในประเทศที่ 78.66 เหรียญออสเตรเลียต่อตัน ลดลงจ านวน0.77 
เหรียญออสเตรเลียต่อตนั เป็นผลจากการลดลงของสดัส่วนการขายภายใตส้ญัญาขายถ่านหินที่มี
ราคาสงู ดา้นราคาขายถ่านหินส่งออกมีราคาขายเฉล่ียที่ 87.79 เหรียญออสเตรเลียต่อตนั ลดลง
จากปีก่อน ซึ่งเป็นไปตามราคาตลาดของถ่านหินท่ีปรบัตวัลดลง  

• ตน้ทนุขายเฉล่ีย 

ตน้ทุนขายเฉล่ีย 76.53 เหรียญออสเตรเลียต่อตัน ลดลง 4.18 เหรียญออสเตรเลียต่อตัน เนื่องจาก
ปรมิาณการผลิตที่สงูขึน้ท าใหต้น้ทนุต่อหน่วยต ่าลงเมื่อเทียบกบัปีก่อน อีกทัง้บรษิัทไดม้ีมาตรการ
ควบคมุและลดค่าใชจ้่ายมาอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลใหเ้ห็นอย่างชดัเจนในปีนี ้ในขณะท่ีปัญหาดา้น
ธรณีวิทยาของเหมือง Myuna และ Springvale ท าใหต้น้ทนุขายเฉล่ียต่อตนัยงัคงอยู่ในระดบัสงู  
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2. ธุรกิจก๊าซ 

 
  
 
 

ธุรกิจก๊าซในประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

 

 รายไดจ้ากธุรกิจก๊าซ ในปี 2563 จ านวน 121 ลา้นเหรียญสหรฐั เพิ่มขึน้จ านวน 17 ลา้นเหรียญ
สหรฐั คิดเป็นรอ้ยละ 16 ตามรายละเอียดดงันี ้

• ปรมิาณการขาย 

ปริมาณการขายในปี 2563 จ านวน 113.25 พันลา้นลูกบาศกฟ์ุต เพิ่มขึน้รอ้ยละ 64 
จากปีก่อน เนื่องจากบริษัทเริ่มรบัรูร้ายไดจ้ากการขายในแหล่งบารเ์น็ตต ์(Barnett) 
ตัง้แต่ไตรมาส 4/2563 จ านวน 50.93 พนัลา้นลกูบาศกฟ์ตุ 

• ราคาขายเฉล่ีย 

ถึงแมร้าคาก๊าซธรรมชาติอา้งอิง Henry Hub จะลดลงรอ้ยละ 17 จากปีก่อน แต่ราคา
ขายเฉล่ีย ที่ 1.06 เหรียญสหรฐัต่อพันลูกบาศกฟ์ุต ลดลงรอ้ยละ 23 เนื่องจากราคา
ขายในแหล่งมารเ์ซลลัส (Marcellus) ยังคงไดร้บัแรงกดดนัในระยะสัน้จากระดบัการ
ผลิตที่ยงัอยู่ในระดบัสงู ในขณะที่อุปสงคเ์พิ่มขึน้เพียงเล็กนอ้ย ส่งผลใหป้ริมาณสินคา้
คงคลังในแหล่งยังไม่ไดล้ดลงอย่างมีนัยส าคัญ อย่างไรก็ตามในไตรมาส 1/2564 
ปริมาณส ารองเริ่มลดต ่าลง ส่งผลใหร้าคาขายปรบัตัวเพิ่มขึน้ และจะส่งผลบวกต่อ
ราคาขายเฉล่ียในไตรมาสหนา้ 

• ตน้ทนุขายเฉล่ีย 

ตน้ทุนขายเฉล่ีย 0.94 เหรียญสหรฐัต่อพันลูกบาศกฟ์ุต ลดลงรอ้ยละ 10 จากปีก่อน 
สาเหตมุาจากการปรบัลดอตัราค่าสญูสิน้ถวัเฉล่ียในปี 2563 เนื่องจากแหล่งบารเ์น็ตต์
มีอตัราค่าสญูสิน้ต่อหน่วยที่ต  ่ากว่าแหล่งมารเ์ซลลสั 
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3. ธุรกิจไฟฟ้า 

 
รายไดจ้ากธุรกิจไฟฟ้า จ านวน 197 ลา้นเหรียญสหรฐั หรือคิดเป็นรอ้ยละ 9  ของรายไดร้วม ประกอบดว้ยรายไดจ้ากโรงไฟฟ้าพลงั
ความรอ้นรว่มและพลงังานแสงอาทิตยใ์นสาธารณรฐัประชาชนจีน มีรายละเอียดดงันี ้
 

โรงไฟฟ้าพลัง 

ความร้อนร่วมใน
สาธารณรัฐประชาชนจนี 
 

 รายได้จากการขายไฟฟ้า ไอน ้าและอื่นๆของ 3 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน จ านวน 170 ลา้นเหรียญสหรฐั เพิ่มขึน้จ านวน 16 ลา้นเหรียญสหรฐั เมื่อเทียบกับปี
ก่อน ส่วนใหญ่มาจากปรมิาณขายไฟฟ้าและไอน า้ที่เพิ่มขึน้ ดงัมีรายละเอียดดงันี ้ 

• ปรมิาณการขาย  
ปรมิาณขายไฟฟ้า จ านวน 1,563 กิกะวตัตช์ั่วโมง เพิ่มขึน้ 68 กิกะวตัตช์ั่วโมง จากปีก่อน และ
ปริมาณขายไอน า้ จ านวน 6.2 ลา้นตนั เพิ่มขึน้ 0.95 ลา้นตนั เมื่อเทียบกับปีก่อน จากความ
ตอ้งการของลูกคา้ที่มากขึน้ของโรงไฟฟ้า Zouping และ Luannan ท าให้ปริมาณการขาย
ไฟฟ้าและไอน า้เพิ่มขึน้จากปีก่อน 

• ราคาขายเฉล่ีย 
ราคาขายไฟฟ้าเฉล่ียจ านวน 0.36 หยวนต่อกิโลวตัตช์ั่วโมงเท่ากบัปีก่อน   

• ตน้ทนุขาย 
ต้นทุนขายจ านวน 135 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้ 0.7 ล้านเหรียญสหรัฐ ผลิตที่มากขึน้ 
โดยเฉพาะ Zouping ที่มีการผลิตไฟฟ้าและไอน า้เพิ่มขึน้กว่า 20% เมื่อเทียบกับปีก่อน และ
จากปรมิาณการใชถ้่านหินที่เพิ่มขึน้จากการผลิตจ านวน 0.06 ลา้นตนั สทุธิกบัการลดลงของ
ตน้ทุนถ่านหินที่เป็นเชือ้เพลิงหลกัของโรงไฟฟ้า ตน้ทุนเฉล่ียถ่านหินในปี 2563 เท่ากับ 572 
หยวนต่อตนั (ปี 2562:  599 หยวนต่อตนั) ลดลง 27 หยวนต่อตนั หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 5 
เมื่อเทียบกบัปีก่อน 

   

โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทติย์
ในสาธารณรัฐประชาชน
จีน 
 

 รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นสาธารณรฐัประชาชนจีน จ านวน 27 
ลา้นเหรียญสหรฐั เพิ่มขึน้จ านวน 2 ลา้นเหรียญสหรฐั เทียบกบัปีก่อน ดงัมีรายละเอียดดงันี ้ 

• ปรมิาณการขาย  
การเพิ่มขึน้ของปริมาณการขายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์เป็นผลจาก Jixin เริ่ม
ด าเนินงานเต็มปีต่างจากปี 2019 ที่เริ่มด าเนินงานในช่วงเดือนกรกฎาคม 

• ราคาขายไฟฟ้าเฉล่ีย 
ราคาขายไฟฟ้าเฉล่ียอยู่ที่ 0.83 หยวน เท่ากบัปีก่อน  
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• ตน้ทนุขาย 
ตน้ทุนขายเพิ่มขึน้ จ านวน 1 ลา้นเหรียญสหรฐั เนื่องจากมีค่าใชจ้่ายในการปรบัปรุงโครงการ
เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของหน่วยงานราชการและเป็นไปตามมาตรฐานของกลุ่มบรษิัท 
รวมถึงการเพิ่มขึน้ของตน้ทนุขายของ Jixin ที่เริ่มด าเนินงานเต็มปี 

   

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 

 ค่าใชจ้่ายในการบริหาร จ านวน 224 ลา้นเหรียญสหรฐั  ลดลง 21 ลา้นเหรียญสหรฐั คิดเป็นรอ้ย
ละ 8 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากกลุ่มบริษัทไดด้  าเนินการควบคุมและลดค่าใช้จ่าย เพื่อรองรับ
สภาวการณถ์ดถอยของสภาพเศรษฐกิจในวงกวา้ง โดยค่าใชจ้่ายที่ลดลงส่วนใหญ่เป็นค่าที่ปรึกษา
และค่าใชจ้่ายในการบรหิารอื่นๆ รวมถึงค่าเดินทางทัง้ในประเทศและต่างประเทศเป็นหลกั 

   

ค่าภาคหลวง  ค่าภาคหลวง 183 ลา้นเหรียญสหรฐั ลดลง  58 ลา้นเหรียญสหรฐั คิดเป็นรอ้ยละ 24 ประกอบดว้ย
ค่าภาคหลวงของเหมืองในสาธารณรฐัอินโดนีเซียลดลง จ านวน 62 ลา้นเหรียญสหรฐั ซึ่งมาจากทัง้
ปริมาณขายและราคาขายของถ่านหินที่ลดลง เมื่อเทียบกับปีก่อน  ในขณะที่ค่าภาคหลวงของ
เหมืองในประเทศออสเตรเลียเพิ่มขึน้จ านวน 4 ลา้นเหรียญสหรฐั ซึ่งมาจากปริมาณขายของถ่าน
หินที่เพิ่มขึน้ เมื่อเทียบกบัปีก่อน 

 

 
 
 
การรับรู้ส่วนแบ่งก าไร
จากการลงทนุในการ
ร่วมค้าและบริษัทร่วม  

  
การรบัรูส่้วนแบ่งก าไรจากการลงทุนในการรว่มคา้และบรษิัทรว่มจ านวน 135 ลา้นเหรียญสหรฐั 
ลดลง 71 ลา้นเหรียญสหรฐั หรือคิดเป็นรอ้ยละ 34 เมื่อเทียบกบัปีก่อน โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

1) รบัรูส่้วนแบ่งก าไรของโรงไฟฟ้า BLCP จ านวน 17 ลา้นเหรียญสหรฐั ลดลง 10 ลา้น
เหรียญสหรฐั สาเหตุหลกัมากจากการปรบัปรุงรายการสินทรพัยภ์าษีเงินไดท้ี่เกิดจาก
ลกูหนีส้ญัญาเช่าภายใตส้ญัญาซือ้ขายไฟฟ้า และจากการแปลงค่าสินทรพัยจ์ากอตัรา
แลกเปล่ียนเงินสกลุบาทเป็นเงินสกลุเหรียญสหรฐัตามหลกัการภาษี 

2) รับรูส่้วนแบ่งก าไรของโรงไฟฟ้าหงสาและเหมืองภูไฟในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวจ านวน 103 ลา้นเหรียญสหรฐั เพิ่มขึน้ 12 ลา้นเหรียญสหรฐั เมื่อเทียบกบั
ปีก่อน โดยในปีนีส่้วนใหญ่เพิ่มขึน้จากการไดร้บัเงินประกนัความเสียหายจากเหตุการณ์
ภยัธรรมชาติ จ านวน 7 ลา้นเหรียญสหรฐั และรบัรูก้  าไรจากอตัราแลกเปล่ียนจ านวน 6 
ลา้นเหรียญสหรฐั ในขณะท่ีผลประกอบการลดลง จ านวน 1 ลา้นเหรียญสหรฐั จากการ
หยดุเดินเครื่องเพื่อปรบัปรุงประสิทธิภาพประจ าปีของหน่วยผลิตที่ 3 
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3) รบัรูส่้วนแบ่งก าไรของเหมืองถ่านหินในประเทศจีน จ านวน 23 ลา้นเหรียญสหรฐั ลดลง 
69 ลา้นเหรียญสหรฐั ซึ่งเป็นผลมาจากปริมาณขายและราคาขายที่ลดลงตามราคา
ตลาดของถ่านหินและสถานการณ ์COVID-19 
 

   

รายได้อื่นๆ  รายไดอ้ื่นๆ  155 ลา้นเหรียญสหรฐั ประกอบดว้ยรายการดงันี ้

1) ก าไรสทุธิจากอตัราแลกเปล่ียน จ านวน 81 ลา้นเหรียญสหรฐั แมว้่ามีการแข็งค่าของเงิน
สกุลบาทต่อเงินสกุลเหรียญสหรฐั เทียบกับปีก่อน ทั้งนี ้กลุ่มบริษัทไดน้ าการบัญชีเพื่อ
ป้องกันความเส่ียงส าหรบัเงินลงทุนสุทธิในการด าเนินงานในต่างประเทศ มาถือปฏิบัติ
ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 ซึ่งเป็นการบริหารจัดการเพื่อลดความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปล่ียนของกลุ่มบริษัท อัตราแลกเปล่ียนเฉล่ีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : 30.04 
บาท (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 : 30.15 บาท) 

2) ก าไรสทุธิจากอนพุนัธท์างการเงิน จ านวน 23 ลา้นเหรียญสหรฐั ประกอบดว้ย 

• ก าไรสุทธิที่เกิดขึน้จริง จ านวน 11 ลา้นเหรียญสหรัฐ เป็นก าไรที่เกิดจาก
สัญญาแลกเปล่ียนราคาซือ้ขายถ่านหินล่วงหน้า จ านวน 26 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ สัญญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจ านวน 6 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ และสัญญา Cross Currency Swap จ านวน 9 ล้านเหรียญสหรัฐ 
และสญัญาแลกราคาซือ้ขายก๊าซธรรมชาติ จ านวน 11 ลา้นเหรียญสหรฐัใน
ขณะที่รับรูข้าดทุนสุทธิที่เกิดขึน้จริง จากสัญญาซือ้ขายน ้ามันล่วงหน้า 
จ านวน 25 ล้านเหรียญสหรัฐและสัญญาการแลกเปล่ียนอัตราดอกเบีย้ 
จ านวน 16 ลา้นเหรียญสหรฐั  

• ก าไรสทุธิที่ยงัไม่เกิดขึน้จริงจากการปรบัมลูค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์
ทางการเงิน ณ วันสิน้ปีจ านวน 12 ลา้นเหรียญสหรัฐ ส่วนใหญ่เกิดจาก
สัญญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า จ านวน 2 ลา้นเหรียญสหรฐั 
และสญัญาแลกราคาซือ้ขายก๊าซธรรมชาติ จ านวน 10 ลา้นเหรียญสหรฐั 

3) รายไดค้่าบรหิารจดัการและอื่นๆ จ านวน 51 ลา้นเหรียญสหรฐั มีรายละเอียดดงันี ้ 

• รายไดด้อกเบีย้รบั จ านวน 10 ลา้นเหรียญสหรฐั 

• รายไดจ้ากเงินปันผล จ านวน 2 ลา้นเหรียญสหรฐั  

• ก าไรจากการปรับปรุงการซือ้เหมือง  Springvale จ านวน 10 ลา้นเหรียญ
สหรฐั 

• เงินสนับสนุนจากรัฐบาลในสาธารณรัฐประชาชนจีนส าหรับการผลิต 
ไอน า้รอ้นใหแ้ก่ชมุชนรวมถึงค่าเชื่อมต่อท่อส่งไอน า้ จ านวน 10 ลา้นเหรียญ
สหรฐั  

• รายไดจ้ากการขายเถา้ถ่านและวสัดเุหลือใชข้องเหมืองและโรงไฟฟ้ารวมถึง
รายการอื่นๆ จ านวน 19 ลา้นเหรียญสหรฐั 
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ภาษีเงินได้นิตบิุคคล  ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลจ านวน 9 ลา้นเหรียญสหรฐั ลดลงจ านวน 69 ลา้นเหรียญสหรฐั ส่วนใหญ่
มาจาก 

1) ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลที่ลดลง จ านวน 60 ลา้นเหรียญสหรฐั ซึ่งเป็นไปตามผลก าไรจาก
การด าเนินงานท่ีลดลงเมื่อเทียบกบัปีก่อน 

2) การลดลงของภาษีเงินไดห้กั ณ ที่จ่าย จ านวน 12 ลา้นเหรียญสหรฐั จากการลดลง
ของภาษีหกั ณ ที่จ่ายจากเงินปันผลรบัในระหว่างปี 

3) การเพิ่มขึน้ของภาษีเงินไดร้อตดับญัชี สทุธิ จ านวน 5 ลา้นเหรียญสหรฐั อนัเป็นผลจาก
การปรบัลดลงของสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตัดบัญชีของกลุ่มบริษัทย่อยในสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นผลจากการออกมาตรการของภาครฐัเพื่อช่วยเหลือผูป้ระกอบการ
ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในสาธารณรฐั
อินโดนีเซีย โดยใหล้ดอัตราภาษีเงินไดน้ิติบุคคลจากเดิมที่อัตรารอ้ยละ 25 เป็นอัตรา
รอ้ยละ 22 ในปี 2020 และ 2021 และอตัรารอ้ยละ 20 ในปี 2022 
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4. งบแสดงฐานะการเงนิรวม 

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เปรียบเทียบกับงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2562 

                          

4.1 สินทรัพยร์วมจ านวน 9,377 ลา้นเหรียญสหรฐั เพิ่มขึน้ 1,308 ลา้นเหรียญสหรฐัเมื่อเทียบกับสินทรัพยร์วม ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดของการเพิ่มขึน้และลดลงที่มีสาระส าคญัดงันี ้

      

 

• เงินสดและเงินฝากธนาคารจ านวน 730 ลา้นเหรียญสหรฐั เพิ่มขึน้ 297 ลา้นเหรียญสหรฐั (ค าอธิบายในขอ้ 5 
เรื่องงบกระแสเงินสดรวม)  

• เงินลงทุนระยะสัน้ ลดลงทัง้จ านวน 110 ลา้นเหรียญสหรฐั เกิดจากการจดัประเภทเป็นสินทรพัยท์างการเงิน
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน จ านวน 3 ล้านเหรียญสหรัฐ และจัดประเภทเป็น
สินทรพัยท์างการเงินที่วดัมลูค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายจ านวน 107 ลา้นเหรียญสหรฐั จากผลกระทบ
ของมาตรฐานบญัชีใหม่ ฉบบัท่ี 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน 
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• สินทรพัยท์างการเงินที่วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน จ านวน 11 ลา้นเหรียญสหรฐั เกิด
จากการจดัประเภทจากเงินลงทนุระยะสัน้ จ านวน จ านวน 3 ลา้นเหรียญสหรฐั จากผลกระทบของมาตรฐาน
บญัชีใหม่ ฉบบัท่ี 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และในระหว่างปีมีการลงทนุเพิ่มจ านวน 35 ลา้นเหรียญสหรฐั 
ไถ่ถอนจ านวน 28 ลา้นเหรียญสหรฐั และก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนยังไม่เกิดขึน้จริงจากการแปลงค่างบ
การเงิน ณ วนัสิน้ปี จ านวน 0.6 ลา้นเหรียญสหรฐั 

• สินทรัพยท์างการเงินที่วัดมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่าย จ านวน 0.16 ลา้นเหรียญ เกิดจากการจัด
ประเภทจากเงินลงทนุระยะสัน้ จ านวน 107 ลา้นเหรียญสหรฐั จากผลกระทบของมาตรฐานบญัชีใหม ่ฉบบัที่ 
9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และในระหว่างปีมีการลงทนุเพิ่ม จ านวน 45 ลา้นเหรียญสหรฐั ไถ่ถอน จ านวน 
147 ลา้นเหรียญสหรฐั และขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนยงัไม่เกิดขึน้จริงจากการแปลงค่างบการเงิน ณ วนั
สิน้ปี จ านวน 5 ลา้นเหรียญสหรฐั 

• เงินปันผลคา้งรบัท่ีคาดว่าจะไดร้บัภายในหนึ่งปีและส่วนท่ีเกินกว่าหนึ่งปีจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัจ านวน 26 
ลา้นเหรียญสหรฐัและ 10 ลา้นเหรียญสหรฐั ตามล าดบั เป็นเงินปันผลคา้งรบัจากการร่วมคา้ซึ่งด าเนินธุรกิจ
ไฟฟ้าในประเทศ เพิ่มขึน้สทุธิ 15 ลา้นเหรียญสหรฐั เกิดจากรายการดงัต่อไปนีใ้นระหว่างปี 

1) การลดลง จ านวน 60 ลา้นเหรียญสหรฐั จากการไดร้บัเงินปันผล 

2) การเพิ่มขึน้ จ านวน 73 ลา้นเหรียญสหรฐั จากการประกาศจ่ายเงินปันผล 

3) การเพิ่มขึน้จากผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนที่ยงัไม่เกิดขึน้จรงิจากการแปลงค่างบการเงิน ณ วนัสิน้
ปี จ านวน 2 ลา้นเหรียญสหรฐั   

• เงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษัทร่วมจ านวน  1,690  ลา้นเหรียญสหรฐั เพิ่มขึน้ 205 ลา้นเหรียญสหรฐั คิด
เป็นรอ้ยละ 14  โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

1) เพิ่มขึน้จากการลงทุนในการร่วมคา้และบริษัทร่วมจ านวน 86 ลา้นเหรียญสหรฐั ส่วนใหญ่เป็นการ
ลงทนุในธุรกิจพลงังานสะอาดที่ประเทศสิงคโปร ์ 

2) เพิ่มขึน้จากการรบัรูส่้วนแบ่งก าไรจากการลงทุนในการร่วมคา้และบริษัทร่วมจ านวน 136 ลา้นเหรียญ
สหรฐั 

3) ลดลงจากการรบัรูเ้งินปันผลในระหว่างปี จ านวน 73 ลา้นเหรียญสหรฐั 

4) เพิ่มขึน้จากผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนที่ยงัไม่เกิดขึน้จริงจากการแปลงค่างบการเงิน ณ วนัสิน้ปี
และอื่นๆ  จ านวน 47 ลา้นเหรียญสหรฐั  

5) เพิ่มขึน้จากการถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่ ฉบบัท่ี 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน  ที่เริ่มมี
ผลบงัคบัใชท้างบญัชีในปีนี ้จ านวน 9 ลา้นเหรียญสหรฐั  

  



หนา้ 353 

 

 

• สินทรัพยท์างการเงินที่วัดมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือเงินลงทุนอื่น สุทธิ 
(ตามที่ไดแ้สดงไวใ้นงบแสดงฐานะทางการเงินในปีก่อน) จ านวน 153 ลา้นเหรียญสหรฐั เพิ่มขึน้ 9 ลา้น
เหรียญสหรฐั โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

1) เพิ่มขึน้จากการการลงทนุเพิ่มในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่ นในรูปแบบ
ของ TK (TOKUMEI KUMIAI) Agreement จ านวน 11 ลา้นเหรียญสหรฐั  

2) เพิ่มขึน้จากผลกระทบของการปรบัมูลค่าของเงินลงทุนใหเ้ป็นราคายุติธรรม ตามมาตรฐานการ
บญัชีฉบบัใหม่ ฉบบัท่ี 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน จ านวน 30 ลา้นเหรียญสหรฐั  

3) ลดลงจากการขายคืนโครงการ Aizu Wakamutsu และ Iwate Tono เนื่องจากคู่สญัญาไม่สามารถ
ปฏิบตัิตามสญัญาได ้ท าใหม้ีการจดัประเภทรายการใหมไ่ปเป็นลกูหนีร้อรบัเงินคืน จ านวน 20 ลา้น
เหรียญสหรฐั  

4) ลดลงจากผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนที่ยงัไม่เกิดขึน้จรงิจากการแปลงค่างบการเงิน ณ วนัสิน้ปี
และอื่นๆ จ านวน 12 ลา้นเหรียญสหรฐั  

• ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิจ านวน 2,581 ล้านเหรียญสหรัฐ  เพิ่มขึน้ 631 ล้านเหรียญสหรัฐ มี
รายละเอียดดงันี ้

1) เพิ่มขึน้จากการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ของธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจก๊าซและธุรกิจไฟฟ้า รวม
จ านวน 132 ลา้นเหรียญสหรฐั  

2) เพิ่มขึน้จากการซือ้แหล่งธุรกิจใหม่จ านวน 639 ลา้นเหรียญสหรฐั  

3) ลดลงจากค่าเส่ือมราคาในระหว่างปี จ านวน 220 ลา้นเหรียญสหรฐั  

4) เพิ่มขึน้จากผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนที่ยงัไม่เกิดขึน้จริงจากการแปลงค่างบการเงินและอื่นๆ 
จ านวน 86 ลา้นเหรียญสหรฐั 

5) ลดลงจากรายการจดัประเภทของสินทรพัยสิ์ทธิการใช ้จากการน ามาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่ ฉบบั
ที่ 16 เรื่องสญัญาเช่า  ที่เริ่มมีผลบงัคบัใชใ้นปี 2563 จ านวน 6 ลา้นเหรียญสหรฐั 

• สินทรพัยสิ์ทธิการใช ้จ านวน 72 ลา้นเหรียญสหรฐั เกิดจากการถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่ 
ฉบบัท่ี 16 เรื่องสญัญาเช่า ท่ีเริ่มมีผลบงัคบัใชใ้นปี 2563 

• สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น จ านวน 474 ลา้นเหรียญสหรฐั เพิ่มขึน้ 3 ลา้นเหรียญสหรฐั  เกิดจาก การเพิ่มขึน้
ของเงินสนับสนุนจากรัฐบาลคา้งรับส าหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยใ์นสาธารณรัฐประชาชนจีน 
จ านวน 20 ลา้นเหรียญสหรฐั การเพิ่มขึน้ของเงินสดที่มีขอ้จ ากัดในสาธารณรฐัอินโดนีเซีย จ านวน 5 ลา้น
เหรียญสหรฐั ในขณะที่มีการลดลงของสิทธิในการใชท้ี่ดินเป็นการจดัประเภทใหม่เป็นสินทรพัยสิ์ทธิการใช้
จ านวน 10 ลา้นเหรียญสหรฐั ลดลงจากการใชสิ้ทธิใน warrant ซึ่งจดัประเภทใหม่เป็นเงินลงทุนจ านวน 9 
ลา้นเหรียญสหรฐั และรวมถึงการลดลงของรายการอื่นๆ อีกจ านวน 3 ลา้นเหรียญสหรฐั 
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1.2 หนีสิ้นรวมจ านวน 6,562 ลา้นเหรียญสหรฐั เพิ่มขึน้ 1,128 ลา้นเหรียญสหรฐั เมื่อเทียบกบัหนีสิ้นรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2562 โดยมีรายละเอียดของการเพิ่มขึน้และลดลงที่มีสาระส าคญัดงันี ้

 

 
• เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน จ านวน 828 ลา้นเหรียญสหรฐั เพิ่มขึน้ 373 ลา้นเหรียญสหรฐั จากการกูเ้งิน

เพิ่มจ านวน 1,389 ลา้นเหรียญสหรฐั ในขณะที่ลดลงจากการช าระคืนเงินกูจ้  านวน 1,032 ลา้นเหรียญสหรฐั และ
เพิ่มขึน้จากผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนที่ยงัไม่เกิดขึน้จริงจากการแปลงค่างบการเงิน ณ วนัสิน้ปี จ านวน  16 
ลา้นเหรียญสหรฐั 

• ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระในหนึ่งปี จ านวน 675 ลา้นเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้ 312 ลา้น
เหรียญสหรฐั จากการจ่ายคืนเงินกูท้ี่ถึงก าหนดจ านวน 301 ลา้นเหรียญสหรฐั  และเพิ่มขึน้จากผลกระทบ
ของอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไม่เกิดขึน้จริงจากการแปลงค่างบการเงิน ณ วันสิน้ปี จ านวน 15 ลา้นเหรียญสหรฐั  
ในขณะท่ีเพิ่มขึน้จากการจดัประเภทเงินกูร้ะยะยาวเป็นเงินกูร้ะยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปีจ านวน 
598 ลา้นเหรียญสหรฐั  

• ส่วนของหุน้กูท้ี่ถึงก าหนดไถ่ถอนในหน่ึงปี จ านวน 133 ลา้นเหรียญสหรฐั ลดลง 43 ลา้นเหรียญสหรฐั ลดลง
จากการไถ่ถอนหุ้นกู้ในระหว่างปี จ านวน 170 ล้านเหรียญสหรัฐ และเพิ่มขึน้จากผลกระทบของอัตรา
แลกเปล่ียนที่ยงัไม่เกิดขึน้จรงิจากการแปลงค่างบการเงิน ณ วนัสิน้ปีจ านวน 5 ลา้นเหรียญสหรฐั  และเพิ่มขึน้จาก
การจัดประเภทหุน้กูร้ะยะยาวเป็นส่วนของหุน้กูร้ะยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปีจ านวน 122 ลา้น
เหรียญสหรฐั 

• ค่าเปิดหนา้ดินและขนถ่านหินคา้งจ่ายจ านวน 60 ลา้นเหรียญสหรฐั ลดลง  14 ลา้นเหรียญสหรฐั  คิดเป็นรอ้ยละ 
19 ส่วนใหญ่มาจากค่าเปิดหนา้ดิน ค่าขดุขน และค่าขนส่งถ่านหินของบรษิัทย่อยในสาธารณรฐัอินโดนีเซีย  
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• เงินกูย้ืมระยะยาวสุทธิจ านวน 2,230 ลา้นเหรียญสหรฐั เพิ่มขึน้ 434 ลา้นเหรียญสหรฐั  คิดเป็นรอ้ยละ 24 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

1) เพิ่มขึน้จากการกูใ้นระหว่างปี จ านวน 1,020 ลา้นเหรียญสหรฐั   

2) ลดลงจากการจัดประเภทรายการเงินกูร้ะยะยาวไปเป็นเงินกูร้ะยะยาวที่ถึงก าหนดช าระในหนึ่งปี
จ านวน 598 ลา้นเหรียญสหรฐั  

3) เพิ่มขึน้จากผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนที่ยงัไม่เกิดขึน้จรงิจากการแปลงค่างบการเงิน ณ วนัสิน้ปี 
จ านวน 12 ลา้นเหรียญสหรฐั ส่วนใหญ่เกิดจากเงินกูย้ืมสกุลดอลลารอ์อสเตรเลีย ที่เกิดจากการแข็ง
ค่าของเงินสกลุดอลลารอ์อสเตรเลียต่อเงินสกลุเหรียญสหรฐั โดยอตัราแลกเปล่ียนเฉล่ียของเงินสกุล
ดอลลารอ์อสเตรเลียต่อเงินสกุลเหรียญสหรฐั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 0.7630 (ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 2562 : 0.6981) 

• หุน้กูส้ทุธิ จ านวน 1,517 ลา้นเหรียญสหรฐั ลดลง 127 ลา้นเหรียญสหรฐั คิดเป็นรอ้ยละ 8 ลดลงจากการจดั
ประเภทหุน้กูร้ะยะยาวไปเป็นส่วนของหุน้กูร้ะยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปีจ านวน 122 ลา้นเหรียญ
สหรฐั และลดลงจากผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนที่ยงัไม่เกิดขึน้จริงจากการแปลงค่างบการเงิน ณ วนัสิน้ปี 
จ านวน 5 ลา้นเหรียญสหรฐั    

• หนีสิ้นอนุพนัธก์ารเงินท่ีถึงก าหนดภายในหน่ึงปีและหนีสิ้นอนุพนัธก์ารเงินสทุธิจ านวน 21 ลา้นเหรียญสหรฐั 
และ 26 ลา้นเหรียญสหรฐั ตามล าดบั รวมจ านวน 47 ลา้นเหรียญสหรฐั เป็นผลจากการปรบัมลูค่ายตุิธรรม
ของตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน ณ วันสิน้ปี ประกอบดว้ยสัญญา Cross Currency Swap จ านวน 2 ลา้น
เหรียญสหรัฐ  สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบีย้จ านวน 28 ล้านเหรียญสหรัฐ  สัญญาซือ้ขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้จ านวน 2 ลา้นเหรียญสหรัฐ สัญญาแลกราคาซือ้ขายก๊าซธรรมชาติจ านวน 5 ลา้น
เหรียญสหรฐั และสญัญาแลกราคาซือ้ขายถ่านหินจ านวน 10 ลา้นเหรียญสหรฐั 
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1.3 ส่วนของผูถื้อหุน้จ านวน 2,815 ลา้นเหรียญสหรฐั เพิ่มขึน้ 180  ลา้นเหรียญสหรฐั ส่วนใหญ่เป็นผลจาก  

 
 

• ลดลงจากขาดทนุสทุธิส าหรบัปี 2563 จ านวน 56 ลา้นเหรียญสหรฐั 

• การลดลงจากการจ่ายเงินปันผลจ านวน 97 ลา้นเหรียญสหรฐั 

• ลดลงจากการเปล่ียนแปลงในมลูค่ายตุิธรรมของหลกัทรพัยเ์ผ่ือขาย ตราสารอนุพนัธท์ี่เป็นการป้องกนัความ
เส่ียงทางการเงินและการป้องกนัความเส่ียงดา้นการลงทนุจ านวน  90 ลา้นเหรียญสหรฐั 

• เพิ่มขึน้สทุธิจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง โดยการออกหุน้บุริมสิทธิใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจ
ควบคมุจ านวนสทุธิ 96 ลา้นเหรียญสหรฐั 

• เพิ่มขึน้จากส่วนต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อยที่แสดงเป็นเงินตราต่างประเทศและอื่นๆ 
จ านวน  232 ลา้นเหรียญสหรฐั  

• เพิ่มขึน้จากรายการสินทรพัยท์างการเงินที่วดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  ที่ถือปฏิบตัิ
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ ฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน ที่เริ่มมีผลบังคับใชท้างบัญชีในปีนี ้
จ านวน 43 ลา้นเหรียญสหรฐั  

• เพิ่มขึน้จากส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคมุจ านวน 52 ลา้นเหรียญสหรฐั 
 

1.4 อัตราส่วนหนีสิ้นสุทธิต่อทุน (Net debt to equity) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 1.47 เท่า (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2562 : 1.23 เท่า)   
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5. งบกระแสเงนิสดรวม   

งบกระแสเงินสดรวมส าหรบัปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีเงินสดสทุธิเพิ่มขึน้รวม 297 ลา้นเหรียญสหรฐั (รวม
ผลก าไรของอตัราแลกเปล่ียนที่ยงัไม่เกิดขึน้จรงิจากการแปลงค่า ณ วนัสิน้ปี จ านวน 8 ลา้นเหรียญสหรฐั) โดยรายละเอียด
ของแต่ละกิจกรรมมีดงันี ้

 
 

5.1 เงินสดสทุธิไดม้าจากกจิกรรมด าเนินงาน จ านวน 211 ลา้นเหรียญสหรฐั โดยมีสาระส าคญัดงันี ้

• รบัเงินจากการขายถ่านหิน จ านวน 2,136 ลา้นเหรียญสหรฐั 

• จ่ายช าระเจา้หนี ้จ านวน 1,415 ลา้นเหรียญสหรฐั 

• จ่ายดอกเบีย้จ านวน 215 ลา้นเหรียญสหรฐั 

• จ่ายภาษีเงินไดน้ิติบคุคลจ านวน 78 ลา้นเหรียญสหรฐั 

• เงินรบัจากภาษีเงินไดจ้ านวน 11 ลา้นเหรียญสหรฐั 

• จ่ายค่าภาคหลวงจ านวน 172 ลา้นเหรียญสหรฐั 

• เงินจ่ายอื่นๆ จ านวน 56 ลา้นเหรียญสหรฐั 
 

5.2 เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ จ านวน 694 ลา้นเหรียญสหรฐัมีสาระส าคญัดงันี ้ 

• ลงทุนในเครื่องจกัรและอุปกรณ์ และในโครงการระหว่างด าเนินการ รวมถึงการลงทุนในทรพัยสิ์นใหม่ ใน
สหรฐัอเมรกิา จ านวน 632 ลา้นเหรียญสหรฐั  

• ลงทนุในธุรกิจพลงังานสะอาด และธุรกิจไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่ น จ านวน 97 ลา้นเหรียญสหรฐั 

• เงินสดจ่ายส าหรบัค่าใชจ้่ายในการส ารวจและพฒันารอตดับญัชี จ านวน 183 ลา้นเหรียญสหรฐั 

• เงินสดจ่ายส าหรบัการปรบัโครงสรา้งการลงทนุ จ านวน 8 ลา้นเหรียญสหรฐั 

• เงินสดจ่ายส าหรบัเงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั จ านวน 48 ลา้นเหรียญสหรฐั 

• เงินสดจ่ายส าหรบัสินทรพัยท์างการเงินที่วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุ จ านวน 35 ลา้นเหรียญ
สหรฐั 

• เงินสดรบัส าหรบัสินทรพัยท์างการเงินที่วัดมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน จ านวน 28 ลา้น
เหรียญสหรฐั 
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• เงินสดรบัจากสินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูค่าดว้ยวิธีราคาทนุตดัจ าหน่ายจ านวน 102 ลา้นเหรียญสหรฐั  

• เงินสดรบัจากสินทรพัยท์างการเงินที่วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  จ านวน 19 
ลา้นเหรียญสหรฐั ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินลงทนุในประเทศญ่ีปุ่ น 

• เงินปันผลรบัจากบรษิัทรว่มคา้และจากเงินลงทนุอื่น จ านวน 62 ลา้นเหรียญสหรฐั 

• ดอกเบีย้รบัและอื่นๆ จ านวน 98 ลา้นเหรียญสหรฐั 
 

5.3 เงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน จ านวน 772 ลา้นเหรียญสหรฐัประกอบดว้ย 

• เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะสัน้ ระยะยาวจากสถาบนัการเงิน จ านวน 2,412 ลา้นเหรียญสหรฐั 

• จ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะสัน้ ระยะยาวจากสถาบนัการเงิน หุน้กูแ้ละเจา้หนีส้ญัญาเช่าการเงิน จ านวน 1,542 
ลา้นเหรียญสหรฐั 

• เงินปันผลจ่าย จ านวน 97 ลา้นเหรียญสหรฐั 

• เงินสดจ่ายส าหรบัหุน้ทนุซือ้คืนของบรษิัทย่อย จ านวน 1 ลา้นเหรียญสหรฐั 
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การวิเคราะหอ์ัตราสว่นทางการเงนิ  
 
สินทรัพยร์วม 

สินทรัพย์รวม ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 จ านวน 9,377 ล้าน
เหรียญสหรฐั เพิ่มขึน้ 1,308 ลา้นเหรียญสหรฐั  หรือคิดเป็นรอ้ย
ละ 16  เมื่อเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562   

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษัทไดเ้ปล่ียนนโยบายการ
บญัชีส าหรบัการแปลงมลูค่าของค่าความนิยมและสินทรพัยแ์ละ
หนี ้สินที่ เกิดจากการปรับมูลค่ายุติธรรมที่ เกิดจากการซื ้อ
หน่วยงานในต่างประเทศ และไดน้ ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่ เก่ียวกับเครื่องมือทางการเงิน (TAS 32, TFRS 7 และ 
TFRS 9) และสัญญาเช่า (TFRS 16) มาถือปฎิบัติตั้งแต่วันที่  1 
มกราคม 2563  กลุ่มบริษัทได้ท าการปรับปรุงรายการและจัด
ประเภทรายการใหม่ตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัใหม่ในยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ของ
งบแสดงฐานะการเงิน 

สินทรพัยร์วมเพิ่มขึน้ จากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 297 ลา้นเหรียญสหรฐั  จากเงินปันผลคา้งรบัจ านวน 26 
ลา้นเหรียญสหรฐั  การลงทุนในบริษัทร่วมคา้และบริษัทร่วมเพิ่มขึน้ จ านวน 205 ลา้นเหรียญสหรฐั  เช่น ในธุรกิจพลังงาน
สะอาดที่ประเทศสิงคโปร ์ และจากการรบัรูส่้วนแบ่งก าไรจากการลงทุนในการร่วมคา้และบริษัทร่วมจ านวน 136 ลา้นเหรียญ
สหรฐั   ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์(สทุธิ) เพิ่มขึน้จ านวน 631 ลา้นเหรียญสหรฐั  จากการซือ้แหล่งธุรกิจก๊าซธรรมชาติแหล่งใหม่ 
(Barnett) และจากการลงทนุในเครื่องจกัรและอปุกรณข์องธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจก๊าซและธุรกิจไฟฟ้า  
 
 
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 

ส่วนของผูถื้อหุน้รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 2,815 
ลา้นเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้ 180 ลา้นเหรียญสหรัฐ  หรือคิดเป็น
ร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562   เพิ่มขึน้
จากส่วนต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อยที่แสดง
เป็นเงินตราต่างประเทศและอื่นๆ จ านวน  232 ลา้นเหรียญสหรฐั 
เพิ่มขึน้จากรายการสินทรพัยท์างการเงินที่วดัดว้ยมลูค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบับที่ 9 
เรื่องเครื่องมือทางการเงิน ที่เริ่มมีผลบงัคบัใชท้างบญัชีในปี 2563 
จ านวน 43 ลา้นเหรียญสหรฐั 
ในขณะท่ีลดลงจากขาดทุนสุทธิส าหรบัปี 2563 จ านวน 56 ลา้น
เหรียญสหรัฐ   จากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลกัทรพัยเ์ผ่ือขาย ตราสารอนุพนัธท์ี่เป็นการป้องกันความเส่ียง

8,454 8,069

9,377

2561 2562 2563

ล้านเหรียญสหรัฐ

3,175

2,635
2,815

2561 2562 2563

ล้านเหรียญสหรัฐ



หนา้ 360 

 

 

ทางการเงินและการป้องกันความเส่ียงดา้นการลงทนุจ านวน  90 
ลา้นเหรียญสหรฐั  และจากเงินปันผลจ่ายจ านวน 97 ลา้นเหรียญ
สหรฐั   

 
 
รายได้จากการขายรวม 

รายได้จากการขายส าหรับปี 2563 มีรายได้รวม 2,283 ล้าน
เหรียญสหรฐั จากรายไดธุ้รกิจถ่านหินจ านวน 1,878 ลา้นเหรียญ
สหรฐั จากธุรกิจก๊าซจ านวน 121 ลา้นเหรียญสหรฐั ธุรกิจไฟฟ้า
และไอน า้ 197 ลา้นเหรียญสหรฐั และรายไดอ้ื่นๆ  88 ลา้นเหรียญ
สหรฐั 

โดยมีปรมิาณขายถ่านหินส าหรบัปี 2563 จ านวน 34.7 ลา้นตนั 
จากเหมืองในประเทศอินโดนีเซีย 21.2 ลา้นตนั จากเหมืองใน
ประเทศออสเตรเลีย 12.5 ลา้นตนั  
   
   
  
 

ก าไรขั้นตน้รวม 
 
ก าไรขัน้ตน้ส าหรบัปี 2563 จ านวน 460 ลา้นเหรียญสหรฐั  
อตัราส่วนการท าก าไรขัน้ตน้ต่อยอดขายรวม (Gross Profit 
Margin) ส าหรบัปี 2563 คิดเป็นรอ้ยละ 20  โดยธุรกิจถ่านหินมี
อตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 21 ธุรกิจก๊าซมีอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 
11 และธุรกิจไฟฟ้ามีอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 25   
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ก าไร (ขาดทนุ) สุทธิรวม 

ส าหรบัปี 2563 มีผลขาดทนุสทุธิจ านวน 56 ลา้นเหรียญสหรฐั โดย
เป็นผลจากเศรษฐกิจโลกในปี 2563 ที่อ่อนตัวลงจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา (โควิด-19)  อีกทั้งจากราคาถ่าน
หินและราคาก๊าซธรรมชาติที่ปรบัตวัลดลงจากตน้ปี 2562   

ในขณะท่ีในช่วงระหว่าปี 2563 ภาวะค่าเงินบาทท่ีอ่อนค่าเมื่อเทยีบ
กับเงินสกุลเหรียญสหรัฐ ท าให้เกิดผลก าไรจากการแปลงอัตรา
แลกเปล่ียนจ านวน 81 ลา้นเหรียญสหรัฐ และก าไรจากตราสาร
อนพุนัธท์างการเงินจ านวน 23 ลา้นเหรียญสหรฐั  
  

    
 
 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตดัจ่าย (EBITDA) 
 

 
ส าหรบัปี 2563 บรษิัทฯ มกี าไรจากการด าเนินงานก่อนดอกเบีย้ 
ภาษี ค่าเส่ือมราคาและคา่ใชจ้า่ยตดัจา่ย (EBITDA) จ านวน 563 
ลา้นเหรียญสหรฐั  

โดยแบ่งเป็น EBITDA จากธุรกิจถ่านหิน 340 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ 
EBITDA จากธุรกิจก๊าซธรรมชาติจ านวน 54 ลา้นเหรียญสหรฐั 
และEBITDA จากธุรกิจไฟฟ้าจ านวน 169 ลา้นเหรียญสหรฐั 
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ก าไร(ขาดทุน)ตอ่หุน้ 

 

ส าหรบั ปี 2563 บรษิัทฯ มีผลขาดทนุสทุธิต่อหุน้ 0.011 เหรียญ
สหรฐัต่อหุน้   
  
  

 
 
 
 
 

 
อัตราส่วนหนีส้นิสุทธติ่อทุน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีอตัราส่วนหนีสิ้นสทุธิต่อทนุอยูท่ี่ 
1.47 เทา่  
โดยมีหนีสิ้นที่มีภาระผูกพันดอกเบีย้จ านวน 5,383 ลา้นเหรียญ
สหรฐั เพิ่มขึน้จากปี 2562 จ านวน 949 ลา้นเหรียญสหรฐั จากเงนิ
กู้ยืมเพิ่มขึน้จ านวน 2,409 ล้านเหรียญสหรัฐ  ในขณะที่มีการ
ลดลงจากการช าระคืนเงินกูแ้ละช าระคืนหุ้นกู้ที่ครบก าหนดไถ่
ถอนในระหว่างปี จ านวน 1,503 ลา้นเหรียญสหรฐั    และเพิ่มขึน้
จากผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนที่ยงัไม่เกิดขึน้จรงิจากการแปลง
ค่างบการเงิน ณ วนัสิน้งวด จ านวน 43 ลา้นเหรียญสหรฐั    
ขณะที่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม
2563 มีจ านวน 742 ลา้นเหรียญสหรฐั 
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ส่วนที ่3 
 

ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
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13. ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ 

 

1. สรุปรายงานของผู้สอบบัญช ี
 
ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินรวมของบรษิัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) (บรษิัท) และ
บรษิัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบรษิัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และผลการด าเนินงานรวม
และผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนั โดย
ถกูตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
งบการเงนิทีต่รวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบดว้ย 

• งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

• งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวมและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็เฉพาะกิจการส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนั  
• งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการส าหรบัปี

สิน้สดุวนัเดียวกนั  
• งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนั และ 
• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งรวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีที่ส  าคญัและ

หมายเหตเุรื่องอื่นๆ 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเหน็ 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ี ความรบัผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ลา่วไวใ้นส่วนของความ
รบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มี
ความเป็นอิสระจากกลุม่กิจการและบรษิัทตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชทีี่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพ
บญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิตามความ
รบัผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่านีข้า้พเจา้เชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที่ขา้พเจา้ไดร้บั
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
เรื่องส าคญัในการตรวจสอบคือเรือ่งต่างๆ ที่มีนยัส าคญัที่สดุตามดลุยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้ในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรบังวดปัจจบุนั ขา้พเจา้ไดน้ าเรื่องเหล่านีม้าพจิารณาในบรบิท
ของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทัง้นี ้ ขา้พเจา้
ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกตา่งหากส าหรบัเรื่องเหล่านี ้
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

 

 

การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม 
 

 

อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 เรื่องประมาณการ 
ทางบัญชีท่ีส  าคัญ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ และ 
ขอ้ 20 เรื่องค่าความนิยม  
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการมีค่าความนิยม 
ซึ่งมลูค่าตามบญัชีจ านวน 446.75 ลา้นเหรียญสหรฐั คิดเป็นรอ้ย
ละ 5 ของมูลค่าของสินทรัพย์รวมในงบการเงินรวม โดย 
ค่าความนิยมส่วนใหญ่เกิดจากการซือ้ธุรกิจเหมืองและโรงไฟฟ้า 
ในต่างประเทศ ทั้งนี ้ ค่าความนิยมส่วนมากจ านวน 372.05  
ลา้นเหรียญสหรฐั เกิดจากการซือ้ธุรกิจเหมืองถ่านหินในประเทศ
ออสเตรเลีย  
 
ผูบ้ริหารทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมเป็นประจ าทุกปี 
การทดสอบการดอ้ยค่านั้นจัดท าในระดับของหน่วยสินทรัพย์ 
ท่ีก่อใหเ้กิดเงินสด และค านวณมลูค่าสทุธิท่ีคาดว่าจะไดร้บัคืน
ดว้ยวิธีมูลค่าจากการใช ้ซึ่งการค านวณมูลค่าจากการใช้ต้อง
อาศยัดลุยพินิจท่ีส  าคญัของผูบ้ริหารในการประมาณการผลการ
ด าเนินงานในอนาคตและประมาณการกระแสเงินสด รวมถึง
การใชอ้ัตราการคิดลดที่เหมาะสม ในการคิดลดกระแสเงินสด 
ข้อสมมติฐานท่ีส าคัญท่ีใช้ในการค านวณมูลค่าจากการใช้ 
ประกอบดว้ย แนวโนม้ของราคาถ่านหินและราคาก๊าซธรรมชาติ
ในตลาดโลก ประมาณการปริมาณส ารองถ่ านหินและ 
ก๊าซธรรมชาติ แผนการผลิต โครงสรา้งตน้ทุน อตัราการเติบโต 
และอตัราคิดลดท่ีใชใ้นการคิดลดประมาณการกระแสเงินสด 
 
ทัง้นี ้จากการทดสอบการดอ้ยค่าประจ าปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการ
ไม่ได้รับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม 
ในงบการเงินรวมส าหรบัปี 
 
 

ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ มในประเทศออสเตรเลี ย 
เป็นผูป้ฏิบัติงานตรวจสอบเรื่องนี ้ขา้พเจา้ไดว้างแผนการตรวจสอบ
ของกลุ่มกิจการโดยรวมและสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้แก่ผูส้อบบัญชี
ภายในกลุ่ม นอกจากนี ้ขา้พเจา้ท าความเข้าใจและประเมินผลงาน
ของผูส้อบบญัชีดงักล่าวเพื่อใหไ้ดร้บัเอกสารการตรวจสอบท่ีเพียงพอ
และเหมาะสมเก่ียวกับการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม 
ท่ีเกิดขึน้จากการซือ้ธุรกิจเหมืองถ่านหินในประเทศออสเตรเลีย 
นอกจากนี้ ข้าพเจ้าประเมินความเหมาะสมของการระบุหน่วย
สินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดของกลุ่มกิจการ  รวมถึงประเมิน 
การควบคมุในกระบวนการทดสอบการดอ้ยค่าของกลุ่มกิจการ 
 

ผูส้อบบญัชีดงักล่าวทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมท่ีผูบ้ริหาร
จดัท าขึน้ดงันี ้ซึ่งขา้พเจา้ไดป้ระเมินผลงานดงักล่าวแลว้ 
• หารือกับผู้บริหารเพื่อท าความเข้าใจข้อสมมติฐานท่ีผู้บริหาร 
ใชใ้นการทดสอบการดอ้ยค่า และประเมินขั้นตอนในการทดสอบ
การด้อยค่ารวมถึงข้อสมมติฐานท่ีใช้เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารใช้
ขัน้ตอนและขอ้สมมติฐานดงักล่าวอย่างสอดคลอ้งกนัในกลุ่มกิจการ 

• สอบถามผูบ้ริหารในเชิงทดสอบเก่ียวกับขอ้สมมติฐานท่ีส าคญั 
ท่ีผู้บริหารใช้ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม
โดยเฉพาะขอ้มูลท่ีเก่ียวกับราคาถ่านหินในตลาดโลก ประมาณ
การอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แผนการผลิต โครงสรา้ง
ตน้ทนุ และอตัราการคิดลด รวมทัง้การเปรียบเทียบขอ้สมมติฐาน
ท่ีส าคัญกับประมาณการราคาขายของถ่านหินในตลาดโลกและ
ประมาณการอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากแหล่งขอ้มลู
ภายนอก และแผนการท าเหมืองและแผนธุรกิจท่ีไดร้บัอนมุตัิแลว้ 

• ประเมินความสมเหตุสมผลของแผนการท าเหมืองและแผนธุรกิจ 
โดยเปรียบเทียบแผนของปี พ.ศ. 2563 กบัผลลพัธท่ี์เกิดขึน้จริง 

• ประเมินอตัราคิดลดโดยการพิจารณาเทียบกับขอ้มลูของบริษัท
ท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันท่ีสามารถอ้างอิงได้จากข้อมูล 
ท่ีเปิดเผยโดยทั่วไปเพื่อใหม้ั่นใจว่าอตัราคิดลดท่ีผูบ้ริหารใชอ้ยู่
ในเกณฑท่ี์สามารถยอมรบัได ้

• ทดสอบการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานท่ีส าคัญ
เพื่อประเมินหาปัจจัยท่ีมีผลต่อการวิเคราะหค์วามอ่อนไหวและ
ผลกระทบท่ีเป็นไปไดจ้ากการเปลี่ยนแปลงของขอ้สมมติฐาน 
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ขา้พเจา้ใหค้วามสนใจในเรื่องมูลค่าของค่าความนิยมที่เกิดขึน้
จากการซือ้ธุรกิจเหมืองถ่านหินในประเทศออสเตรเลีย เน่ืองจาก
ความมีสาระส าคัญของตัวเลข และการก าหนดประมาณการ
ของมูลค่าจากการใชท่ี้ตอ้งอาศัยขอ้สมมติฐานในการค านวณ
เป็นจ านวนมาก อีกทั้งการก าหนดข้อสมมติฐานดังกล่าว
ขึ ้นอยู่กับดุลยพินิจท่ีส  าคัญของผู้บริหารในการประเมิน 
ความเป็นไปไดข้องแผนธุรกิจในอนาคต 

จากการปฏิบัติงานดังกล่าว ข้าพเจ้าพบว่าข้อสมมติฐานส าคัญท่ี
ผูบ้ริหารใชใ้นการประเมินมลูค่าท่ีคาดว่าจะไดร้บัคืนของค่าความนิยม 
มีความสมเหตสุมผลและสอดคลอ้งกบัหลกัฐานสนบัสนนุ 

 

 

 

การซือ้แหล่งก๊าซธรรมชาติบารเ์นตต ์
 

อา้งอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 15.1 ง) เรื่องการซือ้
แหล่งก๊าซธรรมชาติบารเ์นตต ์ 
 
ในระหว่างปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการ 
ไดท้ าการซือ้สดัส่วนผลประโยชนใ์นบริเวณแหล่งก๊าซธรรมชาติ
บารเ์นตตโ์ดยมีมูลค่าการลงทุนทั้งสิน้จ านวน 509.50 ล้าน
เหรียญสหรฐั 
 
ผูบ้ริหารเลือกปฏิบตัิตามทางเลือกการทดสอบการกระจุกตวั 
(the concentration test) ท่ีอนุญาตให้กลุ่มกิจการท าการ
ประเมินอย่างง่ายว่ากลุ่มของกิจกรรมและสินทรพัยท่ี์ซือ้มา
นั้นไม่ก่อให้เกิดเป็นธุรกิจหรือไม่ ท่ีเป็นไปตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินฉบับท่ี 3 ฉบบัปรบัปรุงปี พ.ศ. 2563 
เรื่องการรวมธุรกิจ ซึ่งกลุ่มกิจการน ามาถือปฏิบัติก่อนวันท่ีมี
ผลบังคับใช ้ทั้งนี ้ผูบ้ริหารพิจารณาว่าการจ่ายซือ้แหล่งก๊าซ
ธรรมชาติบารเ์นตตด์ังกล่าวถือเป็นการซือ้สินทรพัย์เน่ืองจาก 
มลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยร์วมท่ีถูกซือ้เกือบทัง้หมดกระจุกตวั
อยู่ท่ีปริมาณส ารองที่พิสจูนแ์ลว้ ดงันัน้ผูบ้ริหารจึงน าหลกัการ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 มาถือปฏิบตัิ
ส  าหรบัวิธีการวดัมลูค่าและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการวดัมลูค่า
ยุติธรรมของปริมาณส ารองท่ีพิสูจน์แล้ว ท่ีดิน อาคารและ
อปุกรณ ์และประมาณการหนีส้ินค่ารือ้ถอนท่ีไดร้บัมาจากการ
ซือ้ดงักล่าว ซึ่งผูบ้ริหารใชผู้ป้ระเมินอิสระท่ีเป็นบุคคลภายนอก
ในการประเมิน 
 
 
 

ผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่มในประเทศสหรัฐอเมริกา  
เป็นผูป้ฏิบตัิงานตรวจสอบเรื่องนี ้ขา้พเจา้ไดว้างแผนการตรวจสอบ
ของกลุ่มกิจการโดยรวมและสื่อสารเรื่องดงักล่าวใหแ้ก่ผูส้อบบัญชี
ภายในกลุ่ม นอกจากนี ้ข้าพเจ้าท าความเข้าใจและประเมินผล
งานของผูส้อบบัญชีดังกล่าวเพื่อใหไ้ดร้บัหลกัฐานการตรวจสอบ 
ท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
 
ผูส้อบบญัชีดงักล่าวปฏิบตัิงานดังต่อไปนีเ้พื่อใหไ้ดห้ลกัฐานเก่ียวกับ
การประเมินของผูบ้ริหารในเรื่องวิธีการทางบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกับการซือ้
แหล่งก๊าซธรรมชาติบารเ์นตตด์งักล่าวและการปันส่วนราคาในมลูค่า
ยุติธรรมของสินทรพัยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้า ซึ่งขา้พเจา้ไดป้ระเมินผลงาน
ดงักล่าวแลว้ 
 
• สอบทานการประเมินของฝ่ายบริหารถึงการระบุว่าสินทรพัย์ 
ท่ีไดม้าสุทธิเขา้เงื่อนไขของการซือ้สินทรพัยไ์ม่ใช่การซือ้ธุรกิจ
ภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3  

• ประเมินความรูค้วามสามารถ คุณสมบัติ และประสบการณ ์
ในอดีตของผูป้ระเมินอิสระซึ่งเป็นผูเ้ชี่ยวชาญท่ีผูบ้ริหารใช ้

• ประเมินความเหมาะสมของการระบุสินทรพัย์ท่ีระบุไดท่ี้ไดม้า
และหนีส้ินท่ีรบัมา ณ วนัท่ีซือ้สินทรพัย ์รวมถึงประเมินขัน้ตอน
การก าหนดมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยท่ี์สามารถระบุไดส้ทุธิ
และการปันส่วนราคาซือ้ตามสดัส่วนของมลูค่ายตุิธรรม 

• ประเมินราคาซือ้โดยรวมถึงมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทน 
ท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่าย 
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ข้าพเจ้าให้ความสนใจในเรื่องมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ 
ท่ีเกิดขึน้จากการซือ้ดังกล่าว เน่ืองจากความมีสาระส าคัญ 
ของตวัเลข และการประเมินมลูค่ายุติธรรมอาศยัขอ้สมมติฐาน
และดลุยพินิจท่ีส  าคญัของผูบ้ริหาร 
 

• ทดสอบการค านวณหามูลค่ายุติธรรมของปริมาณส ารอง 
ท่ีพิสูจนแ์ลว้ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และประมาณการหนีส้ิน
ค่ารือ้ถอนท่ีเกิดขึน้จากการซือ้ รวมถึงสอบถามผูบ้ริหารในเชิง
ทดสอบเก่ียวกับข้อสมมติฐานส าคัญท่ีผู้บริหารใช้ในการ
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตรวมทั้งการเปรียบเทียบ
ข้อสมมติฐานท่ีส าคัญกับสัญญาท่ีเก่ียวข้องและแหล่งขอ้มูล
ภายนอก 

• ประเมินอตัราคิดลดโดยการพิจารณาและเปรียบเทียบกบัขอ้มลู
ของบริษัทท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันท่ีสามารถอา้งอิงไดจ้าก
ขอ้มลูท่ีเปิดเผยโดยทั่วไปเพื่อใหม้ั่นใจว่าอตัราคิดลดท่ีผูบ้ริหาร
ใชอ้ยู่ในเกณฑท่ี์สามารถยอมรบัได ้
 

จากผลการปฏิบัติตามวิธีการดังกล่าวขา้พเจา้พบว่าการประเมิน
ว่าการซื ้อแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์เป็นการซื ้อสินทรัพย์
ภายใตท้างเลือกในการทดสอบการกระจกุตวัท่ีระบุไวใ้นมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับท่ี  3 อีกทั้งพบว่าข้อสมมติฐาน 
ท่ีผู้บริหารใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของปริมาณส ารอง 
ท่ีพิสูจนแ์ลว้ และท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ มีความสมเหตุสมผล
และเป็นไปตามวิธีการบญัชีในเรื่องการซือ้สินทรพัย ์

  

 

 

ข้อมูลอืน่  

กรรมการเป็นผูร้บัผิดชอบต่อขอ้มลูอื่น ขอ้มลูอื่นประกอบดว้ย ขอ้มลูซึ่งรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถงึงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผูส้อบบญัชีที่อยู่ในรายงานนัน้ ขา้พเจา้คาดวา่ขา้พเจา้จะไดร้บัรายงาน
ประจ าปีภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบัญชีนี ้ 
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการไม่ครอบคลมุถงึขอ้มลูอื่น และขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วาม
เชื่อมั่นต่อขอ้มลูอื่น 
 
ความรบัผิดชอบของขา้พเจา้ที่เก่ียวเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการคือ การอ่านและ
พิจารณาว่าขอ้มลูอื่นมีความขดัแยง้ที่มีสาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ หรือกบัความรูท้ี่ไดร้บั
จากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มลูอื่นมีการแสดงขอ้มลูที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
 
เมื่อขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มกีารแสดงขอ้มลูที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้
ตอ้งสื่อสารเรื่องดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ   

กรรมการมีหนา้ที่รบัผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการเหล่านี ้ โดยถกูตอ้งตามที่
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรบัผิดชอบเก่ียวกบัการควบคมุภายในท่ีกรรมการพิจารณาว่าจ าเป็น เพื่อให้
สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มลูที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญั
ไม่ว่าจะเกดิจากการทจุรติหรือขอ้ผิดพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรบัผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกจิการ
และบรษิัทในการด าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์
การบญัชีส าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่อง เวน้แตก่รรมการมีความตัง้ใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบรษิัท หรือหยดุด าเนินงาน 
หรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได ้ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที่ช่วยกรรมการในการก ากบัดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่ม
กิจการและบรษิัท 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถปุระสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึ่งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตสุมผลคือความ
เชื่อมั่นในระดบัสงู แต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกันว่าการปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด และถือว่ามีสาระส าคญัเมื่อคาดการณอ์ย่างสมเหตุสมผลไดว้่ารายการที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการ หรือ
ทกุรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี ้
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพและการสังเกต และ
สงสยัเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตัิงานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลที่ขัดต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ
ตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านัน้ และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงที่ไม่พบขอ้มลูที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจรติจะ
สูงกว่าความเส่ียงที่เกิดจากขอ้ผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรูร้่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลักฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที่ไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุม
ภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที่เก่ียวขอ้งกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ ์แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่ม
กิจการและบรษิัท 
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• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี และ
การเปิดเผยขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งซึ่งจดัท าขึน้โดยกรรมการ  

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่องของกรรมการจากหลกัฐานการ
สอบบัญชีที่ไดร้บั และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคญัที่เก่ียวกับเหตุการณห์รือสถานการณท์ี่อาจเป็น
เหตใุหเ้กิดขอ้สงสยัอย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบรษิัทในการด าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถา้
ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดย
ใหข้อ้สงัเกตถึงการเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าว
ไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดร้บั
จนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตกุารณห์รือสถานการณใ์นอนาคตอาจเป็นเหตุให้
กลุ่มกิจการและบรษิัทตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเนื่อง  

• ประเมินการน าเสนอโครงสรา้งและเนือ้หาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย
ขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ  และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท าใหม้ีการน าเสนอ
ขอ้มลูโดยถกูตอ้งตามที่ควรหรือไม่ 

• ไดร้บัหลกัฐานการสอบบญัชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับขอ้มลูทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม

ทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รบัผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การ

ควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของ

ขา้พเจา้  

 ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ  ที่ส  าคญัซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไวป้ระเด็นท่ีมีนยัส าคญัที่พบจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องที่มีนยัส าคญัในระบบการควบคมุภายใน หากขา้พเจา้
ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏิบัติตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณที่เก่ียวขอ้งกับความเป็น
อิสระและไดส่ื้อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขา้พเจา้เชื่อว่ามีเหตุผลที่
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกันไม่ใหข้า้พเจา้ขาด
ความเป็นอิสระ 
 
จากเรื่องที่ส่ือสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเรื่องต่าง ๆ  ท่ีมีนยัส าคญัที่สดุในการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจบุนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรื่องเหล่านีใ้นรายงาน
ของผูส้อบบัญชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บังคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกับเรื่องดงักล่าว หรือในสถานการณท์ี่ยากที่จะ
เกิดขึน้ ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้
อย่างสมเหตผุลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชนต์่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 
 
 
บริษัท ไพร้ซวอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด 
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2.  งบการเงนิรวม 
บริษัท บ้านปู จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 และ 2562  และ 2561 

   หน่วย: พนัเหรียญสหรฐั 
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2563 ร้อยละ พ.ศ. 2562 ร้อยละ พ.ศ. 2561 ร้อยละ

สินทรัพย์
สินทรัพยห์มุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 730,456         7.79       433,183         5.37       607,344         7.18       
สนิทรพัยท์างการเงินที่วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม

ผา่นก าไรหรอืขาดทุน 11,071           0.12       -                -         -                -         
สนิทรพัยท์างการเงินที่วดัมลูคา่ดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย 156               0.00       -                -         -                -         
เงินลงทุนระยะสัน้ -                -         110,302         1.37       7,887             0.09       
ลกูหนีก้ารคา้และตั๋วเงินรบั สทุธิ 249,100         2.66       245,899         3.05       394,731         4.67       
ลกูหนีกิ้จการที่เก่ียวขอ้งกนั 1,104             0.01       168               0.00       205               0.00       
เงินปันผลคา้งรบัจากกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั

ที่คาดวา่จะไดร้บัช  าระภายในหนึ่งปี 25,819           0.28       -                -         10,170           0.12       
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั -                -         -                -         3                   0.00       
สนิคา้คงเหลอื สทุธิ 101,389         1.08       124,645         1.54       149,632         1.77       
อะไหลแ่ละวสัดเุครือ่งจักร สทุธิ 29,622           0.32       33,925           0.42       28,196           0.33       
สนิทรพัยอ์นุพนัธก์ารเงินที่ถึงก าหนดภายในหนึ่งปี 29,961           0.32       17,886           0.22       6,599             0.08       
เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 60,572           0.65       16,287           0.20       87                 0.00       
เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่บรษัิทอ่ืน 558               0.01       2,908             0.04       2,803             0.03       
คา่ใชจ้่ายในการส ารวจและพฒันารอตดับญัชี
และการเปิดหนา้ดนิรอตดับญัชีสว่นที่หมนุเวียน สทุธิ 64,505           0.69       97,168           1.20       30,796           0.36       

สนิทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 270,450         2.88       280,469         3.48       155,902         1.84       

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 1,574,763      16.79     1,362,840      16.89     1,394,355      16.49     

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินปันผลคา้งรบัจากกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 9,616             0.10       21,186           0.26       209,642         2.48       
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 20,888           0.22       20,132           0.25       17,054           0.20       
เงินลงทุนในการรว่มคา้และบรษัิทรว่ม 1,689,950      18.02     1,484,759      18.40     1,374,119      16.25     
เงินลงทุนอ่ืน สทุธิ -                -         143,674         1.78       148,487         1.76       
สนิทรพัยท์างการเงินที่วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม

ผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืน 153,415         1.64       -                -         -                -         
อสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทุน สทุธิ 1,549             0.02       1,573             0.02       1,873             0.02       
ที่ดนิ อาคารและอปุกรณ ์สทุธิ 2,580,897      27.52     1,949,862      24.16     1,859,390      22.00     
สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี สทุธิ 165,679         1.77       158,084         1.96       113,499         1.34       
สนิทรพัยอ์นุพนัธก์ารเงิน สทุธิ 9,391             0.10       11,269           0.14       11,125           0.13       
คา่ใชจ้่ายในการส ารวจและพฒันารอตดับญัชี
และการเปิดหนา้ดนิรอตดับญัชี สทุธิ 1,015,594      10.83     920,063         11.40     869,257         10.28     

สทิธิในเหมืองถ่านหิน สทุธิ 1,358,941      14.49     1,317,836      16.33     1,710,766      20.24     
สนิทรพัยส์ทิธิการใช้ 71,536           0.76       -                -         -                -         
คา่ความนิยม 446,748         4.76       397,593         4.93       524,120         6.20       
สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน 277,693         2.96       280,112         3.47       219,906         2.60       
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 7,801,897      83.21     6,706,143      83.11     7,059,238      83.51     

รวมสินทรัพย์ 9,376,660      100.00   8,068,983      100.00   8,453,593      100.00    
หมายเหต:ุ   เพ่ือประกอบในการอ่านงบการเงินรวม โดยควรอ่านคู่กบั “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม  2563”  
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บริษัท บ้านปู จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 และ 2562  และ 2561 
   หน่วย: พนัเหรียญสหรฐั 
 

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563 ร้อยละ พ.ศ. 2562 ร้อยละ พ.ศ. 2561 ร้อยละ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 827,518         8.83       454,861         5.64       511,873         6.06       
เจา้หนีก้ารคา้ 67,425           0.72       59,632           0.74       115,797         1.37       
ดอกเบีย้คา้งจ่าย 25,336 0.27       27,632 0.34       27,735           0.33       
คา่ภาคหลวงคา้งจ่าย 22,720           0.24       9,828             0.12       11,746           0.14       
คา่เปิดหนา้ดนิและคา่ขนถ่านหินคา้งจ่าย 60,341           0.64       74,178           0.92       143,001         1.69       
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 4,141             0.04       13,187           0.16       16,909           0.20       
คา่ใชจ้่ายผลประโยชนพ์นักงานคา้งจ่าย 102,798         1.10       87,581           1.09       69,813           0.83       
หนีส้นิอนุพนัธก์ารเงินที่ถึงก าหนดภายในหนึ่งปี 20,727           0.22       2,237             0.03       4,587             0.05       
สว่นของเงินกูย้ืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี สทุธิ 675,305         7.20       363,115         4.50       369,681         4.37       
สว่นของหุน้กูท้ี่ถึงก าหนดไถ่ถอนในหนึ่งปี สทุธิ 133,161         1.42       175,725         2.18       87,818           1.04       
หนีส้นิสญัญาขายถ่านหินรอตดับญัชีที่ถึงก าหนดภายในหนึ่งปี 7,868             0.08       5,603             0.07       -                -         
หนีส้นิตามสญัญาเช่าสว่นที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 33,482           0.36       -                -         -                -         
หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน 229,947         2.45       285,951         3.54       350,120         4.14       
รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,210,769      23.58     1,559,530      19.33     1,709,080      20.22     
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ืมระยะยาวจากบรษัิทอ่ืน -                -         -                -         584               0.01       

เงินกูย้ืมระยะยาว สทุธิ 2,230,367      23.79     1,796,453      22.26     1,654,831      19.58     
หุน้กู ้สทุธิ 1,516,955      16.18     1,644,182      20.38     1,397,130      16.53     
หนีส้นิภาษีเงินไดร้อตดับญัชี สทุธิ 150,844         1.61       178,735         2.22       272,031         3.22       
ส ารองคา่ใชจ้่ายผลประโยชนพ์นักงาน 38,875           0.41       57,692           0.71       45,272           0.54       
หนีส้นิสญัญาขายถ่านหินรอตดับญัชี สทุธิ 3,126             0.03       12,803           0.16       41,537           0.49       
หนีส้นิอนุพนัธก์ารเงิน 25,983           0.28       20,827           0.26       18,443           0.22       
หนีส้นิตามสญัญาเช่า 17,474           0.19       -                -         -                -         
หนีส้นิอ่ืน 367,240         3.92       163,846         2.03       140,157         1.66       
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 4,350,864      46.40     3,874,538      48.02     3,569,985      42.23     
รวมหนี้สิน 6,561,633      69.98     5,434,068      67.35     5,279,065      62.45      

 
หมายเหต:ุ   เพ่ือประกอบในการอ่านงบการเงินรวม โดยควรอ่านคู่กบั “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม  2563”  
  



หนา้ 333 

 

 

บริษัท บ้านปู จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 และ 2562  และ 2561 
 

 หน่วย: พนัเหรียญสหรฐั 
 

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563 รอ้ยละ พ.ศ. 2562 รอ้ยละ พ.ศ. 2561 รอ้ยละ

ส่วนของเจา้ของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามัญ 5,074,581,515 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท

  (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 หุน้สามัญ 5,161,925,515 หุน้ 

      มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 147,424         149,961         149,341         

ทุนที่ออกและเรยีกช าระแลว้

หุน้สามัญ 5,074,581,515 หุน้  มลูคา่ที่ช  าระแลว้หุน้ละ 1 บาท

   (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 หุน้สามัญ 5,161,925,515 หุน้ 

      มลูคา่ที่ช  าระแลว้หุน้ละ 1 บาท) 147,424         1.57       149,961         1.86       149,961         1.77       

สว่นเกินมลูคา่หุน้ 443,624         4.73       443,624         5.50       443,624         5.25       

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 1,651             0.02       1,562             0.02       1,343             0.02       

ก าไรสะสม

จัดสรรแลว้

- ส ารองตามกฎหมาย 95,543           1.02       95,976           1.19       95,976           1.14       

- ส ารองอ่ืน 107,317         1.14       149,089         1.85       83,399           0.99       

ยงัไม่ไดจ้ัดสรร 1,630,812      17.39     1,749,684      21.68     1,942,779      22.98     

หัก  หุน้ทุนซือ้คนื -                -         (38,138)          (0.47)      -                -         

องคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของเจา้ของ (350,806)        (3.74)      (523,272)        (6.48)      (157,422)        (1.86)      

รวมสว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษัิทใหญ่ 2,075,565      22.14     2,028,486      25.14     2,559,660      30.28     

สว่นไดเ้สยีที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ 739,462         7.89       606,429         7.52       614,868         7.27       

รวมส่วนของเจา้ของ 2,815,027      30.02     2,634,915      32.65     3,174,528      37.55     

รวมหนี้สินและส่วนของเจา้ของ 9,376,660      100.00   8,068,983      100.00   8,453,593      100.00    
 
หมายเหต:ุ   เพ่ือประกอบในการอ่านงบการเงินรวม โดยควรอ่านคู่กบั “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม  2563” 



หนา้ 334 

 

 

บริษัท บ้านปู จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

ส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562  และ 2561 
 

                                                                                                                                                                     หน่วย: พนัเหรียญสหรฐั   
 

รอ้ยละ รอ้ยละ รอ้ยละ
พ.ศ. 2563 ของรายได้ พ.ศ. 2562 ของรายได้ พ.ศ. 2561 ของรายได้

รายไดร้วม 2,572,597     100.00      3,138,471     100.00      3,809,671     100.00      
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 2,282,635     88.73       2,759,217     87.92       3,481,442     91.38       
ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร (1,822,239)    (70.83)      (2,051,191)    (65.36)      (2,252,967)    (59.14)      
ก าไรขั้นตน้ 460,396        17.90       708,026        22.56       1,228,475     32.25       
เงินปันผลรบัจากเงินลงทุนอ่ืน 1,794            0.07         1,129            0.04         999              0.03         
รายไดค้า่บรหิารจัดการและอ่ืนๆ 39,550          1.54         126,192        4.02         55,246          1.45         
ดอกเบีย้รบั 9,539            0.37         12,736          0.41         8,322            0.22         
คา่ใชจ้่ายในการขาย (141,477)       (5.50)        (194,732)       (6.20)        (181,614)       (4.77)        
คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร (224,001)       (8.71)        (244,505)       (7.79)        (237,222)       (6.23)        
คา่ใชจ้่ายจากการปรบัโครงสรา้งการลงทุน (30,842)         (1.20)        
คา่สนิไหมทดแทนตามค าพิพากษา -                   -           -                   -           (86,049)         
คา่ภาคหลวง (182,561)       (7.10)        (240,626)       (7.67)        (290,940)       (7.64)        
ก าไร(ขาดทุน)สทุธิจากอนุพนัธท์างการเงิน 22,681          0.88         33,352          1.06         (62,587)         (1.64)        
ก าไร(ขาดทุน)สทุธิจากอตัราแลกเปลีย่น 81,063          3.15         (95,050)         (3.03)        (18,980)         (0.50)        
ดอกเบีย้จ่าย (173,153)       (6.73)        (182,206)       (5.81)        (170,311)       (4.47)        
ตน้ทุนทางการเงินอ่ืน (6,375)           (0.25)        (5,428)           (0.17)        (4,977)           (0.13)        
สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทุนในกิจการรว่มคา้ 135,335        5.26         205,845        6.56         263,662        6.92         
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ (8,051)           (0.31)        124,733        3.97         504,024        13.23       
ภาษีเงินได้ (8,679)           (0.34)        (78,212)         (2.49)        (189,141)       (4.96)        
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (16,730)         (0.65)        46,521          1.48         314,883        8.27          
 
หมายเหต:ุ   เพ่ือประกอบในการอ่านงบการเงินรวม โดยควรอ่านคู่กบั “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม  2563”  



หนา้ 335 

 

 

บริษัท บ้านปู จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

ส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562  และ 2561 
 

                                                                                                                                                                     หน่วย: พนัเหรียญสหรฐั   
 

รอ้ยละ รอ้ยละ รอ้ยละ
พ.ศ. 2563 ของรายได้ พ.ศ. 2562 ของรายได้ พ.ศ. 2561 ของรายได้

ก าไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสุทธิจากภาษี
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั
การวดัมลูคา่ใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นักงาน (1,027)           (2,643)           2,397            
ขาดทุนจากการวดัมลูคา่เงินลงทุนในตราสารทุน
   ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืน (7,928)           

สว่นแบง่ขาดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืนจากการรว่มคา้ตามวิธีสว่นไดเ้สยี 4,966            (434)             (2)                 

รวมรายการที่จะไม่จดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไร
หรือขาดทุนในภายหลังสุทธิจากภาษี (3,989)           (3,077)           2,395            
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นก าไร
หรอืขาดทุนในภายหลงั
ผลก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมลูคา่เงินลงทุนเผ่ือขาย -               23                (1,934)           
ผลก าไร(ขาดทุน)จากการป้องกนัความเสีย่งกระแสเงินสด (1,351)           (18,171)         (10,246)         
ขาดทุนจากการป้องกนัความเสีย่งของเงินลงทุน
   ในหน่วยงานตา่งประเทศ (77,815)         -               -               
สว่นแบง่ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสรจ็อ่ืนจากการรว่มคา้
ตามวิธีสว่นไดเ้สยี 42,796          61,127          (11,612)         

ผลตา่งของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่งบการเงิน 194,395        (11,098)         (125,432)       
รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นก าไร 158,025        31,881          (149,224)       
หรอืขาดทุนในภายหลงัสทุธิจากภาษี
ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนรวมส าหรับปีสุทธิจากภาษี 154,036        28,804          (146,829)       
ก าไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 137,306        75,325          168,054        

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจา้ของของบริษัทใหญ่ (55,739)         (14,478)         205,475        
สว่นที่เป็นของสว่นไดเ้สยีที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ 39,009          60,999          109,408        

(16,730)         46,521          314,883        
การแบ่งบันก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
สว่นที่เป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษัิทใหญ่ 85,348          (9,994)           61,168          
สว่นที่เป็นของสว่นไดเ้สยีที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ 51,958          76,904          106,886        

137,306        66,910          168,054        

ก าไร(ขาดทุน)ตอ่หุ้น
ก าไร(ขาดทุน)ตอ่หุน้ขั้นพืน้ฐาน (0.011)           (0.003)           0.040            

 
 
หมายเหต:ุ   เพ่ือประกอบในการอ่านงบการเงินรวม โดยควรอ่านคู่กบั “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม  2563”  



หนา้ 336 

 

 

บริษัท บ้านปู จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงนิสด 

ส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562  และ 2561 
                                                                                                                                                                หน่วย: พนัเหรียญสหรฐั   

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัปีก่อนภาษีเงินได้ (8,051)             124,733           504,024           
ปรบักระทบก าไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรบั(จ่าย)จากการด าเนินงาน
- คา่เสือ่มราคาและตดัจ าหน่ายคา่ใชจ้่ายตดัจ่าย 432,767           339,259           326,334           
- ตดัจ าหน่ายที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 2,857              1,129              1,863              
- ตดัจ าหน่ายสนิทรพัยส์ทิธิการใช้ 2,326              -                  -                  
- ตดัจ าหน่ายคา่ใชจ้่ายในการส ารวจและพฒันารอตดับญัชี 4,492              -                  -                  
- ตดัจ าหน่ายเงินลงทุนอ่ืน -                  94                   -                  
- คา่เผ่ือการเคลือ่นไหวชา้ของอะไหลแ่ละวสัดเุครือ่งจักร 996                 (2,554)             2,131              
- คา่เผ่ือการลดลงของมลูคา่สนิคา้ -                  (4,042)             4,042              
- ผลขาดทุนดา้นเครดติที่คาดวา่จะเกิดขึน้ 2,951              -                  -                  
- ดอกเบีย้จ่าย 173,153           182,206           170,311           
- ตน้ทุนทางการเงินอ่ืน 6,375              5,428              4,977              
- ดอกเบีย้รบั (9,539)             (12,736)           (8,322)             
- สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทุนในการรว่มคา้ (135,335)          (205,845)          (263,662)          
- ขาดทุนจากการเลกิกิจการของการรว่มคา้ -                  3                    -                  
- เงินปันผลรบัจากเงินลงทุนอ่ืน -                  (1,129)             (999)                
- เงินปันผลรบัจากเงินลงทุนในตราสารทุน (1,794)             -                  -                  
- (ก าไร)ขาดทุนจากการจ าหน่ายที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์ (2,856)             (84)                  (2,828)             
- ก าไรสทุธิจากการจ าหน่ายสนิทรพัยท์ี่ถือไวเ้พ่ือขาย -                  (40,096)           -                  
- บรจิาคอสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทุน -                  318                 -                  
- ก าไรสทุธิจากการซือ้สดัสว่นการลงทุนเพ่ิม (11,471)           (50,451)           -                  
คา่ใชจ้่ายจากการปรบัโครงสรา้งการลงทุน 30,842            -                  -                  

- คา่ใชจ้่ายในการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 109                 260                 404                 
- ก าไรจากการซือ้ธรุกิจ -                  -                  (30,672)           
- (ก าไร)ขาดทุนสทุธิจากอนุพนัธท์างการเงินที่ยงัไม่เกิดขึน้จรงิ (22,681)           (33,352)           62,587            
- (ก าไร)ขาดทุนสทุธิจากอตัราแลกเปลีย่นที่ยงัไม่เกิดขึน้จรงิ 8,523              116,181           (45,036)           

กระแสเงินสดก่อนการเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน 473,664           419,322           725,154           
การเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน (ไม่รวมผลกระทบจากการซือ้และการจ าหน่ายบริษัทย่อย)
- ลกูหนีก้ารคา้และตั๋วเงินรบั 3,737              168,063           (84,282)           
- ลกูหนีกิ้จการที่เก่ียวขอ้งกนั (14)                  149                 398                 
- เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั -                  3                    314                 
- สนิคา้คงเหลอื 37,411            37,171            (28,252)           
- อะไหลแ่ละวสัดเุครือ่งจักร 4,566              (2,889)             (1,200)             
- สนิทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน (65,712)           (39,878)           (1,772)             
- คา่ใชจ้่ายในการเปิดหนา้ดนิรอตดับญัชี 49,270            31,844            (71,216)           
- สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน 15,373            14,514            6,778              
- เจา้หนีก้ารคา้ 3,715              (73,467)           2,152              
- คา่เปิดหนา้ดนิและคา่ขนถ่านหินคา้งจ่าย (13,837)           (68,823)           39,800            
- คา่ภาคหลวงคา้งจ่าย 12,892            (1,918)             (7,204)             
- ส ารองคา่ใชจ้่ายผลประโยชนพ์นักงาน (13,259)           20,730            2,856              
- หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน (68,076)           (64,275)           85,009            
- หนีส้นิอ่ืน 20,811            9,182              1,605              

เงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 460,541           449,728           670,140           
- การจ่ายดอกเบีย้ (183,389)          (186,283)          (174,652)          
- การจ่ายภาษีเงินได้ (77,826)           (139,711)          (135,029)          
- รบัคนืภาษีเงินได้ 11,408            242                 51,225            

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 210,734           123,976           411,684            
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บริษัท บ้านปู จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงนิสด 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562  และ 2561  

 

                                                                                                                                                                      หน่วย: พนัเหรียญสหรฐั   
 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรบั(จ่าย)สทุธิส  าหรบัเงินลงทุนระยะสัน้ -                  (100,919)          2,427              
เงินสดจ่ายส าหรบัสนิทรพัยท์างการเงินที่วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม
ผา่นก าไรขาดทุน (35,363)           -                  -                  

เงินสดรบัจากสนิทรพัยท์างการเงินที่วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม
ผา่นก าไรขาดทุน 27,969            -                  -                  

เงินสดรบัจากสนิทรพัยท์างการเงินที่วดัมลูคา่ดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย 102,334           -                  -                  
เงินสดรบัจากเงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 7,101              6,383              749                 
เงินสดจ่ายจากเงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั (48,411)           (22,535)           (825)                
เงินสดรบัจากเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 15                   2,093              2,622              
เงินสดจ่ายจากเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั -                  (424)                (797)                
เงินสดจ่ายจากเงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่บรษัิทอ่ืน -                  (104)                (2,803)             
เงินสดจ่ายเพ่ือเพ่ิมเงินลงทุน (85,829)           (59,847)           (176,887)          
เงินสดรบัจากการลดลงของเงินลงทุนอ่ืน -                  16,905            -                  
เงินสดรบัจากสนิทรพัยท์างการเงินที่วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม
ผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืน 18,924            -                  -                  

เงินสดจ่ายส าหรบัซือ้เงินลงทุนอ่ืน -                  (15,581)           (32,801)           
เงินสดจ่ายส าหรบัสนิทรพัยท์างการเงินที่วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม
ผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืน (11,487)           -                  -                  

เงินสดจ่ายส าหรบัการปรบัโครงสรา้งการลงทุน (8,243)             -                  -                  
เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้ที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์ (629,084)          (297,491)          (273,176)          
เงินสดรบัจากการจ าหน่ายที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 15,819            14,564            12,882            
เงินสดจ่ายส าหรบัสนิทรพัยส์ทิธิการใช้ (3,770)             -                  -                  
เงินสดจ่ายส าหรบัคา่ใชจ้่ายในการส ารวจและพฒันา (183,395)          (239,005)          (130,508)          
ดอกเบีย้รบั 8,806              12,388            8,538              
เงินสดรบัจากเงินปันผลจากกิจการรว่มคา้ 60,000            413,008           148,273           
เงินสดรบัจากเงินปันผลจากเงินลงทุนอ่ืน 1,794              1,129              999                 
เงินสดจ่ายส าหรบัเงินฝากธนาคารที่มีขอ้จ  ากดัในการใช้ 69,247            (78,958)           (11,401)           

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (693,573)          (348,394)          (452,708)           
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บริษัท บ้านปู จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงนิสด 

ส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562  และ 2561  
 

                                                                                                                                                                      หน่วย: พนัเหรียญสหรฐั   
 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 1,389,176        1,057,991        872,232           
เงินสดจ่ายคนืเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน (1,032,162)       (1,130,829)       (775,225)          
เงินสดจ่ายเจา้หนีส้ญัญาเช่าการเงิน (39,116)           (3,944)             (9,930)             
เงินสดรบัจ่ายคนืเงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั -                  -                  (1,248)             
เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,023,507        335,306           497,644           
เงินสดจ่ายคนืเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (301,141)          (212,197)          (276,349)          
เงินสดจ่ายส าหรบัหนีส้นิตามสญัญาเช่า -                  -                  
เงินสดรบัจากหุน้กู้ -                  313,983           50,000            
เงินสดจ่ายคนืหุน้กู้ (170,076)          (89,485)           (177,867)          
เงินสดรบัจากการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจากสว่นไดเ้สยีที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ
ของบรษัิทยอ่ย -                  -                  2,023              

เงินสดจ่ายส าหรบัหุน้ทุนซือ้คนืของกลุม่บรษัิท (1,320)             (38,138)           -                  
เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษัิท (63,758)           (115,615)          (112,483)          
เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่สว่นไดเ้สยีที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ (33,541)           (83,959)           (94,191)           

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน 771,569           33,113            (25,394)           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสทุธิ 288,730           (191,305)          (66,418)           
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8,543              17,144            (9,314)             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 433,183           607,344           683,076           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี 730,456           433,183           607,344           
รายการที่มิใช่เงินสด
รายการที่มิใช่เงินสดที่มีสาระส าคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดว้ย
เจา้หนีอ่ื้นและสญัญาเชา่การเงินจากการซือ้ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 28,990                 28,205                 20,908                 
สิ่งตอบแทนสทุธิที่โอนใหส้  าหรบัการซือ้ธุรกิจ

 - เจา้หนีค้า่ซือ้เงินลงทนุ -                       2,182                   2,784                   
สิทธิขายคืนของส่วนไดเ้สียที่ไมมี่อ านาจควบคมุที่เกิดจากการปรบัโครงสรา้งธุรกิจ 42,288                 -                       -                       
รายการโอนเปลี่ยนประเภทเงินจา่ยล่วงหนา้ส  าหรบัพฒันาโครงการโรงไฟฟ้า -                       -                       9,149                   
คา่ใชจ้า่ยในการส ารวจและพฒันารอตดับญัชี และการเปิดหนา้ดินรอตดับญัชี

เพ่ิมขึน้จากเงินทดรองรบั -                       -                       6,486                   
ลกูหนีอ่ื้นจากการขายเครื่องจกัรและอปุกรณ์ -                       -                       2,053                   
ลกูหนีอ่ื้นจากการจ าหนา่ยสินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พ่ือขาย -                       29,398                 -                       
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3. อัตราส่วนทางการเงนิ 
 

บริษัท บ้านปู จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562  และ 2561 

 

  

  ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)     

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.71 0.87 0.82 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็ (เท่า) 0.44 0.51 0.59 
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.24 0.28 0.43 
อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารคา้ (เท่า) 9.20 8.61 9.72 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 39.13 41.82 37.04 
อตัราส่วนหมนุเวียนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 16.12 14.96 16.17 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี่ย (วนั) 22.33 24.07 22.27 
อตัราส่วนหมนุเวียนเจา้หนี ้ (เท่า) 28.68 23.38 19.71 
ระยะเวลาช าระหนี ้ (วนั) 12.55 15.39 18.26 
Cash Cycle (วนั) 48.91 50.49 41.05 

     

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (PROFITABILITY RATIO) 

อตัราก าไรขัน้ตน้ (%) 20.17 25.66 35.29 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) (0.35) 4.52 17.49 
อตัราก าไรอื่น (%) 11.27 12.08 8.62 
อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร (%) (57.20) 3.61 1.10 
อตัราก าไรสทุธิ (%) (2.17) (0.46) 5.39 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) (2.05) (0.50) 6.44 

     
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (EFFICIENCY RATIO) 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์ (%) (0.64) (0.18) 2.46 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวร (%) 16.64 17.05 29.24 
อตัราหมนุของสินทรพัย ์ (เท่า) 0.29 0.38 0.46 

     

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)  

อตัราส่วนหนีส้ินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 2.33 2.06 1.66 
อตัราส่วนหนีส้ินสทุธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 1.47 1.23 1.02 
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ (เท่า) 2.51 2.41 3.84 
อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) na. na. 54 
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14. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 
14. ค าอธิบายและการวเิคราะหฐ์านะการเงนิและผลการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร 

1. ภาพรวมราคาตลาดของกลุ่มสินค้าโภคภัณฑด์้านพลังงาน (Energy Commodities)   

ราคาตลาดของถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ ตัง้แต่เดือนมกราคม 2561 ดงัรูปดา้นล่าง ที่แสดงใหเ้ห็นถึงดชันีราคาตลาด

ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ ในช่วงที่ผ่านมา 

ดชันีราคาถ่านหิน The Newcastle Export Index (NEX) มกราคม 2561 – มกราคม 2564 

 

 
ดัชนีราคาก๊าซธรรมชาติ Henry Hub มกราคม 2560 – 31 มกราคม 2564 
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2. สรุปความเหน็ของฝ่ายบริหาร 

ผลประกอบการปี 2563   แสดงใหเ้ห็นถงึความยืดหยุ่น และความสามารถในการด าเนินงานของทกุกลุ่มธุรกิจของ
บา้นปไูดอ้ย่างต่อเนื่อง อีกทัง้ยงัสามารถเดินหนา้ในการสรา้งความเติบโตเพื่อใหบ้รรลเุป้าหมายตามกลยทุธ ์Greener 
& Smarter เช่นความส าเรจ็ในการลงทนุแหล่งก๊าซธรรมชาติบารเ์นตต ์ (Barnett) ที่สหรฐัอเมรกิาเป็นอีกกา้วธุรกิจที่
ส  าคญัในการปรบัเปล่ียนพอรต์การด าเนินงานของกลุ่มบา้นป ู รวมทัง้การปรบัโครงสรา้งของกลุ่มบรษิัทในการควบ
รวมธุรกจิพลงังานหมนุเวียนและเทคโนโลยีพลงังาน ภายใตก้ารลงทนุและบรหิารงานผ่านบรษิัท บา้นป ู เน็กซ ์ จ ากดั 
แสดงใหเ้ห็นถึงความมุง่มั่นในการเติบโตธุรกิจพลงังานสะอาดและเป็นมิตรต่อสิง่แวดลอ้มมากขึน้  

ตลอดทัง้ปีกลุ่มบา้นป ู ไดม้ีการตื่นตวัและเตรียมพรอ้มรบัมือกบัสถานการณท์ี่ไม่แน่นอนอยู่ตลอดเวลา มีการด าเนิน
มาตรการตา่งๆ เพื่อใหท้กุธุรกจิสามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งราบรื่นต่อเนื่อง และลดผลกระทบจากเศรษฐกจิโลกที่
ชะลอตวัลงอย่างมากซึง่เป็นผลมาจากการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า (COVID-19) โดยสะทอ้นเป็นผลก าไรจาก
การด าเนินงานก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี และคา่เส่ือมราคา (EBITDA) จ านวน 563 ลา้นเหรียญสหรฐั ลดลงรอ้ยละ 20 
เทียบกบัปีก่อนหนา้ ซึง่เป็นผลมาจากราคาถา่นหินและก๊าซธรรมชาติที่ปรบัตวัลง โดย EBITDA จากธุรกิจถา่นหิน
จ านวน 340 ลา้นเหรียญสหรฐั (ลดลงรอ้ยละ 30) ธุรกิจก๊าซธรรมชาตจิ านวน 54 ลา้นเหรยีญสหรฐั (ลดลงรอ้ยละ 21) 
และ ธุรกิจไฟฟ้าจ านวน 169 ลา้นเหรียญสหรฐั (เพิม่ขึน้รอ้ยละ 16) งบการเงินรวมรายงานผลขาดทนุสทุธิจ านวน 56 
ลา้นเหรียญสหรฐั ซึ่งไดร้วมผลก าไรจากการแปลงค่างบการเงินจ านวน 81 ลา้นเหรียญสหรฐั แมว้่ามกีารแขง็คา่ของ
สกลุเงินบาทตอ่สกลุเงินเหรียญสหรฐัเทียบกบัปีก่อน ทัง้นี ้เนื่องจากการเขา้ท าการป้องกนัความเส่ียงในเงินลงทนุสทุธิ
ในการด าเนินงานในตา่งประเทศ  

ส าหรบัไตรมาส 4/2563 กลุ่มบรษิัทฯ รายงาน EBITDA รวม 181 ลา้นเหรียญสหรฐั ประกอบดว้ย EBITDA จากธุรกิจ
ถ่านหิน 94 ลา้นเหรยีญสหรฐั EBITDA จากธุรกิจก๊าซธรรมชาติจ านวน 39 ลา้นเหรียญสหรฐั และ EBITDA จากธุรกิจ
ไฟฟ้าจ านวน 48 ลา้นเหรียญสหรฐั  ในไตรมาสนีผ้ลการด าเนนิงานของกลุ่มบรษิัท ไดพ้ลิกกลบัมาเป็นบวก โดย
รายงานก าไรจากการด าเนินงานรวม 14 ลา้นเหรียญสหรฐั แตจ่ากการแขง็คา่ขึน้ของสกลุเงินบาทเมื่อเทียบกบัสกลุ
เงินดอลล่ารท์  าใหร้บัรูผ้ลขาดทนุจากการแปลงค่าสกลุเงินจ านวน 30 ลา้นเหรียญสหรฐั ดงันัน้จงึรายงานผลขาดทนุ
สทุธิจ านวน 15 ลา้นเหรียญสหรฐั  

ธุรกจิแหล่งพลงังาน (Energy Resources) ประกอบดว้ย เหมืองถา่นหินประเทศอินโดนเีซีย รายงานปรมิาณขาย
จ านวน 5.8 ลา้นตนั เพิม่ขึน้รอ้ยละ 34 เป็นผลมาจากความสามารถในการผลิตที่เพิม่ขึน้ของเหมืองขนาดใหญ่ 
Indominco จงึท าใหร้าคาขายเฉล่ียของกลุ่มเหมืองถ่านหินอินโดนีเซยีมีราคาขายเฉล่ีย 53 เหรียญสหรฐัต่อตนั 
ปรบัตวัเพิ่มขึน้รอ้ยละ 8 เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อน สะทอ้นถงึความตอ้งการใชพ้ลงังานจากถา่นหินท่ีเพิ่มมากขึน้
ในช่วงเริม่เขา้สู่อากาศหนาว นอกจากนีย้งัสามารถคงตน้ทนุขายเฉล่ียที่ระดบัต ่า อยู่ที่ 36 เหรียญสหรฐัต่อตนั จงึท าให้
มีอตัราก าไรขัน้ตน้ท่ีรอ้ยละ 32 เหมืองถา่นหินในประเทศออสเตรเลีย รายงานปรมิาณขายจ านวน 3.1 ลา้นตนั ลดลง
เล็กนอ้ยรอ้ยละ 5 ในขณะท่ียงัคงราคาขายเฉล่ียที่ระดบั 78 เหรียญออสเตรเลียต่อตนั และมีตน้ทนุขายเฉล่ียที่ 73 
เหรียญออสเตรเลียต่อตนั ทัง้นีไ้ดร้ายงานอตัราก าไรขัน้ตน้ท่ีรอ้ยละ 6  เหมืองถา่นหินในประเทศจีน รายงานส่วนแบ่ง
ขาดทนุจ านวน 9.6 ลา้นเหรียญสหรฐั เป็นผลมาจากการผลิตที่ลดนอ้ยลง เนื่องจากเผชิญกบัความซบัซอ้นทาง
ธรณีวิทยาในการด าเนินการผลิต 
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ในไตรมาส 4 นีเ้ป็นไตรมาสแรกที่ไดม้ีการรบัรูผ้ลการด าเนินงานของแหล่งก๊าซธรรมชาติบารเ์นตต ์ (Barnett) ซึ่ง
รายงานการผลิตจ านวน 50.9 พนัลา้นลกูบาศกฟ์ตุ ท าใหผ้ลการผลิตรวมของธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึน้อย่างมี
นยัส าคญั รวมเป็นปรมิาณการผลิตทัง้สิน้ 65.5 พนัลา้นลกูบาศกฟ์ตุ โดยมีราคาขายเฉล่ียที่ระดบั 1.18 เหรียญสหรฐั
ต่อ พนัลกูบาศกฟ์ตุ (Mcf) ซึง่ปรบัตวัเพิม่ขึน้เนื่องจากเริม่เขา้สู่ฤดหูนาวและเศรษฐกิจที่เริ่มฟ้ืนตวั 

ในส่วนของการด าเนินงานของธุรกิจผลิตไฟฟ้า (Energy Generation) โรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่ม (CHPs) ใน
สาธารณรฐัประชาชนจีนรายงานก าไรจ านวน 8.7 ลา้นเหรียญสหรฐั โรงไฟฟ้า HPC รายงานส่วนแบ่งก าไรจ านวน 35 
ลา้นเหรียญสหรฐั ซึ่งเพิม่ขึน้อย่างมีนยัส าคญัจากความส าเรจ็ในการปรบัแผนการด าเนินงาน (recovery plan) 
ระหว่างปีเพื่อใหส้ามารถบรรลเุปา้หมายคา่ความพรอ้มจ่าย หรือ EAF ทัง้ปีที่รอ้ยละ 82 ตามเปา้หมาย รวมทัง้ยงัรบัรู ้
เงินชดเชยจากการประกนัภยักรณีเหตกุารณภ์ยัพิบตัิทางธรรมชาติเมื่อเดือนเมษายน 2563 โรงไฟฟ้า BLCP ไดม้กีาร
ปิดซ่อมบ ารุงตามแผน และรายงานส่วนแบ่งก าไรจ านวน 2 ลา้นเหรียญสหรฐั นอกจากนีโ้รงไฟฟา้ซานซีลู่กวง(SLG) 
ไดด้  าเนินการก่อสรา้งแลว้เสรจ็และอยู่ในระหวา่งขัน้ตอนการทดสอบการเดินเครื่อง เพื่อเตรียมความพรอ้มในการ
จ่ายไฟเชิงพาณิชยเ์พื่อรองรบัความตอ้งการใชไ้ฟฟา้ในพืน้ท่ี  

ธุรกิจพลงังานหมนุเวียนอนัประกอบดว้ยโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นสาธารณรฐัประชาชนจีน รายงานรายได้
จ านวน 6.5 ลา้นเหรียญสหรฐั ลดลงรอ้ยละ 8 เทียบกบัไตรมาสก่อนหนา้ เป็นผลมาจากคา่แดดที่อ่อนลงในชว่งฤดู
หนาว ส่วนธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยป์ระเทศญ่ีปุ่ น โดยในไตรมาสนี ้ ไดม้ีการเริ่มเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย ์
(COD) ของโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย ์2 แห่ง ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้า Yamagata และ Yabuki ในขณะที่โครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานลม Vin Chau ระยะที่ 1 ในจงัหวดัซอกจงั ประเทศเวยีดนาม รายงานความคืบหนา้ในการก่อสรา้งที่รอ้ยละ 41 

ธุรกิจเทคโนโลยีพลงังาน (Energy Technology) ในช่วงปีที่ผ่านมาไดม้ีการผลิตผลิตภณัทแ์ละน าเสนอบรกิารใน
รูปแบบใหม่ๆ มากมายออกสู่ตลาด เช่น โครงการโซลารล์อยน า้ของภาคเอกชน ขนาด 16 เมกะวตัต ์เพื่อรองรบัความ
ตอ้งการใชไ้ฟฟ้าของลกูคา้ในนิคมอตุสาหกรรมหลกัชยัเมืองยาง จงัหวดัระยอง การเปิดตวัเรือน าเที่ยวพลงังานไฟฟ้า
ทางทะเลล าแรกของไทย (E-ferry) ในเสน้ทางภเูก็ต - พงังา และยงัไดต้่อยอดไปสู่เพื่อการพฒันาเมอืงอจัฉรยิะ Phuket 
Livable City Smart and Safe ในจงัหวดัภเูก็ตอกีดว้ย 

กลุ่มบา้นปซูึง่อยูใ่นชว่งเปล่ียนผ่านครัง้ส าคญั (Banpu Transformation) เพื่อสรา้งการเติบโตอยา่งยั่งยืนในฐานะผูน้  า
ดา้นพลงังานท่ีหลากหลายในระดบันานาชาติ (International Versatile Energy Provider) โดยตัง้เป้าในการเรง่
ความเรว็ในการเพิม่สดัส่วนการลงทนุในพลงังานสะอาด เพื่อการปรบัพอรต์ธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ ์Greener & 
Smarter โดยมุ่งเนน้ไปยงัประเทศที่มีการเติบโตในการใชพ้ลงังานและมีนโยบายสนบัสนนุท่ีชดัเจนจากทางภาครฐั
เพื่อเตรียมพรอ้มในการรองรบัความตอ้งการการใชพ้ลงังานท่ีเริ่มเห็นสญัญาณการปรบัตวัเพิม่ขึน้ โดยอยู่ 

ภายใตก้รอบการพฒันาบนปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม สงัคม และธรรมาภิบาล(Environmental, Social and 
Governance: ESG) 
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3. การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานของบริษัท 

การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานเปรียบเทียบส าหรบัปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งันี ้

  
 
ส าหรบัผลประกอบการในปี 2563 บริษัทฯ รายงานผลขาดทุนสุทธิจ านวน 56 ลา้นเหรียญสหรฐั ซึ่งไดร้วมการรบัรู ้

ค่าใชจ้่ายที่เกิดจากการปรบัโครงสรา้ง จ านวน 31 ลา้นเหรียญสหรฐั เป็นรายการที่เกิดขึน้เพียงครัง้เดียว ที่เกิดจากการ
ปรบัโครงสรา้งของ BKV Corporation เมื่อวนัที่ 1 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นรายการที่ไม่เป็นเงินสด จึงไม่มีผลกระทบต่อ
กระแสเงินสด รายการดงักล่าวถือเป็นรายการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานปกติ ซึ่งหากไม่รวมรายการดงักล่าวแลว้ ผล
ประกอบการในปี 2563 จะทรงตวัอยู่ระดบัเดียวกบัปีก่อน ถึงแมว้่าในปี 2563 สภาพเศรษฐกิจทั่วโลกลว้นไดร้บัผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า (COVID-19) ซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกและความตอ้งการในการใชพ้ลงังานของ
โลก รวมทัง้การปรบัตวัลดลงของราคาตลาดของกลุ่มสินคา้โภคภณัฑด์า้นพลงังาน กลุ่มบริษัทบา้นป ูยงัคงสามารถมีผล
การด าเนินงานในระดบัที่ทรงตวั เมื่อเทียบกบัปีก่อน ที่ไม่มีการแพร่ระบาดดงักล่าว โดยในปี 2563 การบริหารความเส่ียง
ในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจเป็นวงกวา้งไปทั่วโลก กลุ่มบริษัทได้
ด าเนินมาตรการลดตน้ทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อรองรบัความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจโลก ตลอดจน
ความผนัผวนของราคาตลาดของกลุ่มสินคา้โภคภณัฑด์า้นพลงังานในอนาคต  
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1. ธุรกิจถ่านหนิ 

 
 
รายไดจ้ากธุรกิจถ่านหิน จ านวน 1,878 ลา้นเหรียญสหรฐั ลดลง 503 ลา้นเหรียญสหรฐัหรือรอ้ยละ 21 เป็นผลจากการลดลง
ของปรมิาณขายถ่านหิน จ านวน 1.51 ลา้นตนัและราคาขายเฉล่ียของถ่านหินท่ีลดลง 11.64 เหรียญสหรฐัต่อตนั เมื่อเทียบกบัปี
ก่อน โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

 
 

ธุรกิจถ่านหินของ
เหมืองในสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย 

 • ปรมิาณขาย  
ส าหรับปี 2563 จ านวน 21.19 ล้านตัน ลดลง  4.22 ล้านตัน  เมื่อเทียบกับปีก่อน 
เนื่องจากสภาวะฝนที่ตกหนกัตลอดทัง้ปี ตลอดจนอุปสงคท์ี่ลดลงตามสภาพเศรษฐกิจ
ทั่วโลกจากสถาณการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า (COVID-19) 

• ราคาขายเฉล่ีย  
ราคาขายเฉล่ียเท่ากับ 53.79 เหรียญสหรฐัต่อตนั ลดลงจากปีก่อน 11.21 เหรียญสหรฐัต่อ
ตนั หรือคิดเป็นรอ้ยละ 17  ซึ่งเป็นผลจากราคาตลาดของถ่านหินที่ปรบัตวัลดลงเมื่อเทียบ
กบัปีก่อน 

• ตน้ทนุขายเฉล่ีย 
ตน้ทุนขายเฉล่ียต่อตนั 37.76 เหรียญสหรฐั  ลดลงจากปีก่อน 6.77 เหรียญสหรฐั หรือคิดเป็น
รอ้ยละ 15 เป็นผลมาจากการบริหารจดัการทางดา้นตน้ทุนการผลิตเพื่อรองรบักับความผนั
ผวนของราคาตลาดถ่านหิน ซึ่งการลดตน้ทุน ไม่ไดม้ีผลกระทบต่อคุณภาพของถ่านหิน โดย
บริษัทยงัคงรกัษามาตรฐานของคณุภาพถ่านหินคงเดิม รวมถึงการพฒันาคณุภาพใหต้รงกบั
ความตอ้งการของลกูคา้อย่างต่อเนื่อง การลดลงของตน้ทุนส่วนใหญ่เป็นการลดลงของอตัรา
การเปิดหนา้ดินที่ขุดขนต่อถ่านหิน 1 ตัน จาก 10.89 เท่า เป็น 10.11 เท่า กอปรกับตน้ทุน
น า้มันเชือ้เพลิงที่ลดลงอันเป็นผลจากราคาน า้มันตลาดโลกที่ปรับตัวลดลง และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใชน้ า้มนัเชือ้เพลิงในการผลิต โดยสามารถปรบัลดอตัราการบรโิภคน า้มนั
เชื ้อเพลิงต่อการผลิตถ่านหิน ตลอดจนการบริหารค่าใช้จ่ายจากโครงการลดตน้ทุนและ
ค่าใชจ้่ายของทัง้กลุ่มบรษิัท 
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ธุรกิจถ่านหินของ
เหมืองในประเทศ
ออสเตรเลีย 

 • ปรมิาณขาย  

ส าหรบัปี 2563 จ านวน 12.50 ลา้นตัน เพิ่มขึน้จากปีก่อนจ านวน 2.00 ลา้นตัน หรือรอ้ยละ 19 
เนื่องจากในปีก่อนมีปัญหาดา้นธรณีวิทยาส่งผลให้การย้ายเครื่องจักร Longwall ของเหมือง 
Mandalong ล่าช้ากว่าปกติ และในไตรมาส 4/2562 มีการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของเหมือง 
Springvale จาก 50% เป็น 100% ท าใหม้ีปรมิาณขายที่เพิ่มขึน้ในปีนี ้

• ราคาขายเฉล่ีย  

ราคาขายเฉล่ียต่อตนัเท่ากับ 81.14 เหรียญออสเตรเลีย ลดลง 12.67 เหรียญออสเตรเลียต่อตัน 
หรือคิดเป็นรอ้ยละ 14 เมื่อเทียบกบัปีก่อน โดยมีรายละเอียดของการขายดงันี ้

 

• ราคาขายเฉล่ียในประเทศและขายส่งออก 

ราคาขายเฉล่ียของถ่านหินในประเทศที่ 78.66 เหรียญออสเตรเลียต่อตัน ลดลงจ านวน0.77 
เหรียญออสเตรเลียต่อตนั เป็นผลจากการลดลงของสดัส่วนการขายภายใตส้ญัญาขายถ่านหินที่มี
ราคาสงู ดา้นราคาขายถ่านหินส่งออกมีราคาขายเฉล่ียที่ 87.79 เหรียญออสเตรเลียต่อตนั ลดลง
จากปีก่อน ซึ่งเป็นไปตามราคาตลาดของถ่านหินท่ีปรบัตวัลดลง  

• ตน้ทนุขายเฉล่ีย 

ตน้ทุนขายเฉล่ีย 76.53 เหรียญออสเตรเลียต่อตัน ลดลง 4.18 เหรียญออสเตรเลียต่อตัน เนื่องจาก
ปรมิาณการผลิตที่สงูขึน้ท าใหต้น้ทนุต่อหน่วยต ่าลงเมื่อเทียบกบัปีก่อน อีกทัง้บรษิัทไดม้ีมาตรการ
ควบคมุและลดค่าใชจ้่ายมาอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลใหเ้ห็นอย่างชดัเจนในปีนี ้ในขณะท่ีปัญหาดา้น
ธรณีวิทยาของเหมือง Myuna และ Springvale ท าใหต้น้ทนุขายเฉล่ียต่อตนัยงัคงอยู่ในระดบัสงู  
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2. ธุรกิจก๊าซ 

 
  
 
 

ธุรกิจก๊าซในประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

 

 รายไดจ้ากธุรกิจก๊าซ ในปี 2563 จ านวน 121 ลา้นเหรียญสหรฐั เพิ่มขึน้จ านวน 17 ลา้นเหรียญ
สหรฐั คิดเป็นรอ้ยละ 16 ตามรายละเอียดดงันี ้

• ปรมิาณการขาย 

ปริมาณการขายในปี 2563 จ านวน 113.25 พันลา้นลูกบาศกฟ์ุต เพิ่มขึน้รอ้ยละ 64 
จากปีก่อน เนื่องจากบริษัทเริ่มรบัรูร้ายไดจ้ากการขายในแหล่งบารเ์น็ตต ์(Barnett) 
ตัง้แต่ไตรมาส 4/2563 จ านวน 50.93 พนัลา้นลกูบาศกฟ์ตุ 

• ราคาขายเฉล่ีย 

ถึงแมร้าคาก๊าซธรรมชาติอา้งอิง Henry Hub จะลดลงรอ้ยละ 17 จากปีก่อน แต่ราคา
ขายเฉล่ีย ที่ 1.06 เหรียญสหรฐัต่อพันลูกบาศกฟ์ุต ลดลงรอ้ยละ 23 เนื่องจากราคา
ขายในแหล่งมารเ์ซลลัส (Marcellus) ยังคงไดร้บัแรงกดดนัในระยะสัน้จากระดบัการ
ผลิตที่ยงัอยู่ในระดบัสงู ในขณะที่อุปสงคเ์พิ่มขึน้เพียงเล็กนอ้ย ส่งผลใหป้ริมาณสินคา้
คงคลังในแหล่งยังไม่ไดล้ดลงอย่างมีนัยส าคัญ อย่างไรก็ตามในไตรมาส 1/2564 
ปริมาณส ารองเริ่มลดต ่าลง ส่งผลใหร้าคาขายปรบัตัวเพิ่มขึน้ และจะส่งผลบวกต่อ
ราคาขายเฉล่ียในไตรมาสหนา้ 

• ตน้ทนุขายเฉล่ีย 

ตน้ทุนขายเฉล่ีย 0.94 เหรียญสหรฐัต่อพันลูกบาศกฟ์ุต ลดลงรอ้ยละ 10 จากปีก่อน 
สาเหตมุาจากการปรบัลดอตัราค่าสญูสิน้ถวัเฉล่ียในปี 2563 เนื่องจากแหล่งบารเ์น็ตต์
มีอตัราค่าสญูสิน้ต่อหน่วยที่ต  ่ากว่าแหล่งมารเ์ซลลสั 
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3. ธุรกิจไฟฟ้า 

 
รายไดจ้ากธุรกิจไฟฟ้า จ านวน 197 ลา้นเหรียญสหรฐั หรือคิดเป็นรอ้ยละ 9  ของรายไดร้วม ประกอบดว้ยรายไดจ้ากโรงไฟฟ้าพลงั
ความรอ้นรว่มและพลงังานแสงอาทิตยใ์นสาธารณรฐัประชาชนจีน มีรายละเอียดดงันี ้
 

โรงไฟฟ้าพลัง 

ความร้อนร่วมใน
สาธารณรัฐประชาชนจนี 
 

 รายได้จากการขายไฟฟ้า ไอน ้าและอื่นๆของ 3 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน จ านวน 170 ลา้นเหรียญสหรฐั เพิ่มขึน้จ านวน 16 ลา้นเหรียญสหรฐั เมื่อเทียบกับปี
ก่อน ส่วนใหญ่มาจากปรมิาณขายไฟฟ้าและไอน า้ที่เพิ่มขึน้ ดงัมีรายละเอียดดงันี ้ 

• ปรมิาณการขาย  
ปรมิาณขายไฟฟ้า จ านวน 1,563 กิกะวตัตช์ั่วโมง เพิ่มขึน้ 68 กิกะวตัตช์ั่วโมง จากปีก่อน และ
ปริมาณขายไอน า้ จ านวน 6.2 ลา้นตนั เพิ่มขึน้ 0.95 ลา้นตนั เมื่อเทียบกับปีก่อน จากความ
ตอ้งการของลูกคา้ที่มากขึน้ของโรงไฟฟ้า Zouping และ Luannan ท าให้ปริมาณการขาย
ไฟฟ้าและไอน า้เพิ่มขึน้จากปีก่อน 

• ราคาขายเฉล่ีย 
ราคาขายไฟฟ้าเฉล่ียจ านวน 0.36 หยวนต่อกิโลวตัตช์ั่วโมงเท่ากบัปีก่อน   

• ตน้ทนุขาย 
ต้นทุนขายจ านวน 135 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้ 0.7 ล้านเหรียญสหรัฐ ผลิตที่มากขึน้ 
โดยเฉพาะ Zouping ที่มีการผลิตไฟฟ้าและไอน า้เพิ่มขึน้กว่า 20% เมื่อเทียบกับปีก่อน และ
จากปรมิาณการใชถ้่านหินที่เพิ่มขึน้จากการผลิตจ านวน 0.06 ลา้นตนั สทุธิกบัการลดลงของ
ตน้ทุนถ่านหินที่เป็นเชือ้เพลิงหลกัของโรงไฟฟ้า ตน้ทุนเฉล่ียถ่านหินในปี 2563 เท่ากับ 572 
หยวนต่อตนั (ปี 2562:  599 หยวนต่อตนั) ลดลง 27 หยวนต่อตนั หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 5 
เมื่อเทียบกบัปีก่อน 

   

โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทติย์
ในสาธารณรัฐประชาชน
จีน 
 

 รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นสาธารณรฐัประชาชนจีน จ านวน 27 
ลา้นเหรียญสหรฐั เพิ่มขึน้จ านวน 2 ลา้นเหรียญสหรฐั เทียบกบัปีก่อน ดงัมีรายละเอียดดงันี ้ 

• ปรมิาณการขาย  
การเพิ่มขึน้ของปริมาณการขายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์เป็นผลจาก Jixin เริ่ม
ด าเนินงานเต็มปีต่างจากปี 2019 ที่เริ่มด าเนินงานในช่วงเดือนกรกฎาคม 

• ราคาขายไฟฟ้าเฉล่ีย 
ราคาขายไฟฟ้าเฉล่ียอยู่ที่ 0.83 หยวน เท่ากบัปีก่อน  
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• ตน้ทนุขาย 
ตน้ทุนขายเพิ่มขึน้ จ านวน 1 ลา้นเหรียญสหรฐั เนื่องจากมีค่าใชจ้่ายในการปรบัปรุงโครงการ
เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของหน่วยงานราชการและเป็นไปตามมาตรฐานของกลุ่มบรษิัท 
รวมถึงการเพิ่มขึน้ของตน้ทนุขายของ Jixin ที่เริ่มด าเนินงานเต็มปี 

   

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 

 ค่าใชจ้่ายในการบริหาร จ านวน 224 ลา้นเหรียญสหรฐั  ลดลง 21 ลา้นเหรียญสหรฐั คิดเป็นรอ้ย
ละ 8 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากกลุ่มบริษัทไดด้  าเนินการควบคุมและลดค่าใช้จ่าย เพื่อรองรับ
สภาวการณถ์ดถอยของสภาพเศรษฐกิจในวงกวา้ง โดยค่าใชจ้่ายที่ลดลงส่วนใหญ่เป็นค่าที่ปรึกษา
และค่าใชจ้่ายในการบรหิารอื่นๆ รวมถึงค่าเดินทางทัง้ในประเทศและต่างประเทศเป็นหลกั 

   

ค่าภาคหลวง  ค่าภาคหลวง 183 ลา้นเหรียญสหรฐั ลดลง  58 ลา้นเหรียญสหรฐั คิดเป็นรอ้ยละ 24 ประกอบดว้ย
ค่าภาคหลวงของเหมืองในสาธารณรฐัอินโดนีเซียลดลง จ านวน 62 ลา้นเหรียญสหรฐั ซึ่งมาจากทัง้
ปริมาณขายและราคาขายของถ่านหินที่ลดลง เมื่อเทียบกับปีก่อน  ในขณะที่ค่าภาคหลวงของ
เหมืองในประเทศออสเตรเลียเพิ่มขึน้จ านวน 4 ลา้นเหรียญสหรฐั ซึ่งมาจากปริมาณขายของถ่าน
หินที่เพิ่มขึน้ เมื่อเทียบกบัปีก่อน 

 

 
 
 
การรับรู้ส่วนแบ่งก าไร
จากการลงทนุในการ
ร่วมค้าและบริษัทร่วม  

  
การรบัรูส่้วนแบ่งก าไรจากการลงทุนในการรว่มคา้และบรษิัทรว่มจ านวน 135 ลา้นเหรียญสหรฐั 
ลดลง 71 ลา้นเหรียญสหรฐั หรือคิดเป็นรอ้ยละ 34 เมื่อเทียบกบัปีก่อน โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

1) รบัรูส่้วนแบ่งก าไรของโรงไฟฟ้า BLCP จ านวน 17 ลา้นเหรียญสหรฐั ลดลง 10 ลา้น
เหรียญสหรฐั สาเหตุหลกัมากจากการปรบัปรุงรายการสินทรพัยภ์าษีเงินไดท้ี่เกิดจาก
ลกูหนีส้ญัญาเช่าภายใตส้ญัญาซือ้ขายไฟฟ้า และจากการแปลงค่าสินทรพัยจ์ากอตัรา
แลกเปล่ียนเงินสกลุบาทเป็นเงินสกลุเหรียญสหรฐัตามหลกัการภาษี 

2) รับรูส่้วนแบ่งก าไรของโรงไฟฟ้าหงสาและเหมืองภูไฟในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวจ านวน 103 ลา้นเหรียญสหรฐั เพิ่มขึน้ 12 ลา้นเหรียญสหรฐั เมื่อเทียบกบั
ปีก่อน โดยในปีนีส่้วนใหญ่เพิ่มขึน้จากการไดร้บัเงินประกนัความเสียหายจากเหตุการณ์
ภยัธรรมชาติ จ านวน 7 ลา้นเหรียญสหรฐั และรบัรูก้  าไรจากอตัราแลกเปล่ียนจ านวน 6 
ลา้นเหรียญสหรฐั ในขณะท่ีผลประกอบการลดลง จ านวน 1 ลา้นเหรียญสหรฐั จากการ
หยดุเดินเครื่องเพื่อปรบัปรุงประสิทธิภาพประจ าปีของหน่วยผลิตที่ 3 
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3) รบัรูส่้วนแบ่งก าไรของเหมืองถ่านหินในประเทศจีน จ านวน 23 ลา้นเหรียญสหรฐั ลดลง 
69 ลา้นเหรียญสหรฐั ซึ่งเป็นผลมาจากปริมาณขายและราคาขายที่ลดลงตามราคา
ตลาดของถ่านหินและสถานการณ ์COVID-19 
 

   

รายได้อื่นๆ  รายไดอ้ื่นๆ  155 ลา้นเหรียญสหรฐั ประกอบดว้ยรายการดงันี ้

1) ก าไรสทุธิจากอตัราแลกเปล่ียน จ านวน 81 ลา้นเหรียญสหรฐั แมว้่ามีการแข็งค่าของเงิน
สกุลบาทต่อเงินสกุลเหรียญสหรฐั เทียบกับปีก่อน ทั้งนี ้กลุ่มบริษัทไดน้ าการบัญชีเพื่อ
ป้องกันความเส่ียงส าหรบัเงินลงทุนสุทธิในการด าเนินงานในต่างประเทศ มาถือปฏิบัติ
ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 ซึ่งเป็นการบริหารจัดการเพื่อลดความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปล่ียนของกลุ่มบริษัท อัตราแลกเปล่ียนเฉล่ีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : 30.04 
บาท (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 : 30.15 บาท) 

2) ก าไรสทุธิจากอนพุนัธท์างการเงิน จ านวน 23 ลา้นเหรียญสหรฐั ประกอบดว้ย 

• ก าไรสุทธิที่เกิดขึน้จริง จ านวน 11 ลา้นเหรียญสหรัฐ เป็นก าไรที่เกิดจาก
สัญญาแลกเปล่ียนราคาซือ้ขายถ่านหินล่วงหน้า จ านวน 26 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ สัญญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจ านวน 6 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ และสัญญา Cross Currency Swap จ านวน 9 ล้านเหรียญสหรัฐ 
และสญัญาแลกราคาซือ้ขายก๊าซธรรมชาติ จ านวน 11 ลา้นเหรียญสหรฐัใน
ขณะที่รับรูข้าดทุนสุทธิที่เกิดขึน้จริง จากสัญญาซือ้ขายน ้ามันล่วงหน้า 
จ านวน 25 ล้านเหรียญสหรัฐและสัญญาการแลกเปล่ียนอัตราดอกเบีย้ 
จ านวน 16 ลา้นเหรียญสหรฐั  

• ก าไรสทุธิที่ยงัไม่เกิดขึน้จริงจากการปรบัมลูค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์
ทางการเงิน ณ วันสิน้ปีจ านวน 12 ลา้นเหรียญสหรัฐ ส่วนใหญ่เกิดจาก
สัญญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า จ านวน 2 ลา้นเหรียญสหรฐั 
และสญัญาแลกราคาซือ้ขายก๊าซธรรมชาติ จ านวน 10 ลา้นเหรียญสหรฐั 

3) รายไดค้่าบรหิารจดัการและอื่นๆ จ านวน 51 ลา้นเหรียญสหรฐั มีรายละเอียดดงันี ้ 

• รายไดด้อกเบีย้รบั จ านวน 10 ลา้นเหรียญสหรฐั 

• รายไดจ้ากเงินปันผล จ านวน 2 ลา้นเหรียญสหรฐั  

• ก าไรจากการปรับปรุงการซือ้เหมือง  Springvale จ านวน 10 ลา้นเหรียญ
สหรฐั 

• เงินสนับสนุนจากรัฐบาลในสาธารณรัฐประชาชนจีนส าหรับการผลิต 
ไอน า้รอ้นใหแ้ก่ชมุชนรวมถึงค่าเชื่อมต่อท่อส่งไอน า้ จ านวน 10 ลา้นเหรียญ
สหรฐั  

• รายไดจ้ากการขายเถา้ถ่านและวสัดเุหลือใชข้องเหมืองและโรงไฟฟ้ารวมถึง
รายการอื่นๆ จ านวน 19 ลา้นเหรียญสหรฐั 
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ภาษีเงินได้นิตบิุคคล  ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลจ านวน 9 ลา้นเหรียญสหรฐั ลดลงจ านวน 69 ลา้นเหรียญสหรฐั ส่วนใหญ่
มาจาก 

1) ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลที่ลดลง จ านวน 60 ลา้นเหรียญสหรฐั ซึ่งเป็นไปตามผลก าไรจาก
การด าเนินงานท่ีลดลงเมื่อเทียบกบัปีก่อน 

2) การลดลงของภาษีเงินไดห้กั ณ ที่จ่าย จ านวน 12 ลา้นเหรียญสหรฐั จากการลดลง
ของภาษีหกั ณ ที่จ่ายจากเงินปันผลรบัในระหว่างปี 

3) การเพิ่มขึน้ของภาษีเงินไดร้อตดับญัชี สทุธิ จ านวน 5 ลา้นเหรียญสหรฐั อนัเป็นผลจาก
การปรบัลดลงของสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตัดบัญชีของกลุ่มบริษัทย่อยในสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นผลจากการออกมาตรการของภาครฐัเพื่อช่วยเหลือผูป้ระกอบการ
ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในสาธารณรฐั
อินโดนีเซีย โดยใหล้ดอัตราภาษีเงินไดน้ิติบุคคลจากเดิมที่อัตรารอ้ยละ 25 เป็นอัตรา
รอ้ยละ 22 ในปี 2020 และ 2021 และอตัรารอ้ยละ 20 ในปี 2022 
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4. งบแสดงฐานะการเงนิรวม 

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เปรียบเทียบกับงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2562 

                          

4.1 สินทรัพยร์วมจ านวน 9,377 ลา้นเหรียญสหรฐั เพิ่มขึน้ 1,308 ลา้นเหรียญสหรฐัเมื่อเทียบกับสินทรัพยร์วม ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดของการเพิ่มขึน้และลดลงที่มีสาระส าคญัดงันี ้

      

 

• เงินสดและเงินฝากธนาคารจ านวน 730 ลา้นเหรียญสหรฐั เพิ่มขึน้ 297 ลา้นเหรียญสหรฐั (ค าอธิบายในขอ้ 5 
เรื่องงบกระแสเงินสดรวม)  

• เงินลงทุนระยะสัน้ ลดลงทัง้จ านวน 110 ลา้นเหรียญสหรฐั เกิดจากการจดัประเภทเป็นสินทรพัยท์างการเงิน
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน จ านวน 3 ล้านเหรียญสหรัฐ และจัดประเภทเป็น
สินทรพัยท์างการเงินที่วดัมลูค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายจ านวน 107 ลา้นเหรียญสหรฐั จากผลกระทบ
ของมาตรฐานบญัชีใหม่ ฉบบัท่ี 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน 
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• สินทรพัยท์างการเงินที่วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน จ านวน 11 ลา้นเหรียญสหรฐั เกิด
จากการจดัประเภทจากเงินลงทนุระยะสัน้ จ านวน จ านวน 3 ลา้นเหรียญสหรฐั จากผลกระทบของมาตรฐาน
บญัชีใหม่ ฉบบัท่ี 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และในระหว่างปีมีการลงทนุเพิ่มจ านวน 35 ลา้นเหรียญสหรฐั 
ไถ่ถอนจ านวน 28 ลา้นเหรียญสหรฐั และก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนยังไม่เกิดขึน้จริงจากการแปลงค่างบ
การเงิน ณ วนัสิน้ปี จ านวน 0.6 ลา้นเหรียญสหรฐั 

• สินทรัพยท์างการเงินที่วัดมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่าย จ านวน 0.16 ลา้นเหรียญ เกิดจากการจัด
ประเภทจากเงินลงทนุระยะสัน้ จ านวน 107 ลา้นเหรียญสหรฐั จากผลกระทบของมาตรฐานบญัชีใหม ่ฉบบัที่ 
9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และในระหว่างปีมีการลงทนุเพิ่ม จ านวน 45 ลา้นเหรียญสหรฐั ไถ่ถอน จ านวน 
147 ลา้นเหรียญสหรฐั และขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนยงัไม่เกิดขึน้จริงจากการแปลงค่างบการเงิน ณ วนั
สิน้ปี จ านวน 5 ลา้นเหรียญสหรฐั 

• เงินปันผลคา้งรบัท่ีคาดว่าจะไดร้บัภายในหนึ่งปีและส่วนท่ีเกินกว่าหนึ่งปีจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัจ านวน 26 
ลา้นเหรียญสหรฐัและ 10 ลา้นเหรียญสหรฐั ตามล าดบั เป็นเงินปันผลคา้งรบัจากการร่วมคา้ซึ่งด าเนินธุรกิจ
ไฟฟ้าในประเทศ เพิ่มขึน้สทุธิ 15 ลา้นเหรียญสหรฐั เกิดจากรายการดงัต่อไปนีใ้นระหว่างปี 

1) การลดลง จ านวน 60 ลา้นเหรียญสหรฐั จากการไดร้บัเงินปันผล 

2) การเพิ่มขึน้ จ านวน 73 ลา้นเหรียญสหรฐั จากการประกาศจ่ายเงินปันผล 

3) การเพิ่มขึน้จากผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนที่ยงัไม่เกิดขึน้จรงิจากการแปลงค่างบการเงิน ณ วนัสิน้
ปี จ านวน 2 ลา้นเหรียญสหรฐั   

• เงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษัทร่วมจ านวน  1,690  ลา้นเหรียญสหรฐั เพิ่มขึน้ 205 ลา้นเหรียญสหรฐั คิด
เป็นรอ้ยละ 14  โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

1) เพิ่มขึน้จากการลงทุนในการร่วมคา้และบริษัทร่วมจ านวน 86 ลา้นเหรียญสหรฐั ส่วนใหญ่เป็นการ
ลงทนุในธุรกิจพลงังานสะอาดที่ประเทศสิงคโปร ์ 

2) เพิ่มขึน้จากการรบัรูส่้วนแบ่งก าไรจากการลงทุนในการร่วมคา้และบริษัทร่วมจ านวน 136 ลา้นเหรียญ
สหรฐั 

3) ลดลงจากการรบัรูเ้งินปันผลในระหว่างปี จ านวน 73 ลา้นเหรียญสหรฐั 

4) เพิ่มขึน้จากผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนที่ยงัไม่เกิดขึน้จริงจากการแปลงค่างบการเงิน ณ วนัสิน้ปี
และอื่นๆ  จ านวน 47 ลา้นเหรียญสหรฐั  

5) เพิ่มขึน้จากการถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่ ฉบบัท่ี 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน  ที่เริ่มมี
ผลบงัคบัใชท้างบญัชีในปีนี ้จ านวน 9 ลา้นเหรียญสหรฐั  
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• สินทรัพยท์างการเงินที่วัดมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือเงินลงทุนอื่น สุทธิ 
(ตามที่ไดแ้สดงไวใ้นงบแสดงฐานะทางการเงินในปีก่อน) จ านวน 153 ลา้นเหรียญสหรฐั เพิ่มขึน้ 9 ลา้น
เหรียญสหรฐั โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

1) เพิ่มขึน้จากการการลงทนุเพิ่มในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่ นในรูปแบบ
ของ TK (TOKUMEI KUMIAI) Agreement จ านวน 11 ลา้นเหรียญสหรฐั  

2) เพิ่มขึน้จากผลกระทบของการปรบัมูลค่าของเงินลงทุนใหเ้ป็นราคายุติธรรม ตามมาตรฐานการ
บญัชีฉบบัใหม่ ฉบบัท่ี 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน จ านวน 30 ลา้นเหรียญสหรฐั  

3) ลดลงจากการขายคืนโครงการ Aizu Wakamutsu และ Iwate Tono เนื่องจากคู่สญัญาไม่สามารถ
ปฏิบตัิตามสญัญาได ้ท าใหม้ีการจดัประเภทรายการใหมไ่ปเป็นลกูหนีร้อรบัเงินคืน จ านวน 20 ลา้น
เหรียญสหรฐั  

4) ลดลงจากผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนที่ยงัไม่เกิดขึน้จรงิจากการแปลงค่างบการเงิน ณ วนัสิน้ปี
และอื่นๆ จ านวน 12 ลา้นเหรียญสหรฐั  

• ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิจ านวน 2,581 ล้านเหรียญสหรัฐ  เพิ่มขึน้ 631 ล้านเหรียญสหรัฐ มี
รายละเอียดดงันี ้

1) เพิ่มขึน้จากการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ของธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจก๊าซและธุรกิจไฟฟ้า รวม
จ านวน 132 ลา้นเหรียญสหรฐั  

2) เพิ่มขึน้จากการซือ้แหล่งธุรกิจใหม่จ านวน 639 ลา้นเหรียญสหรฐั  

3) ลดลงจากค่าเส่ือมราคาในระหว่างปี จ านวน 220 ลา้นเหรียญสหรฐั  

4) เพิ่มขึน้จากผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนที่ยงัไม่เกิดขึน้จริงจากการแปลงค่างบการเงินและอื่นๆ 
จ านวน 86 ลา้นเหรียญสหรฐั 

5) ลดลงจากรายการจดัประเภทของสินทรพัยสิ์ทธิการใช ้จากการน ามาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่ ฉบบั
ที่ 16 เรื่องสญัญาเช่า  ที่เริ่มมีผลบงัคบัใชใ้นปี 2563 จ านวน 6 ลา้นเหรียญสหรฐั 

• สินทรพัยสิ์ทธิการใช ้จ านวน 72 ลา้นเหรียญสหรฐั เกิดจากการถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่ 
ฉบบัท่ี 16 เรื่องสญัญาเช่า ท่ีเริ่มมีผลบงัคบัใชใ้นปี 2563 

• สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น จ านวน 474 ลา้นเหรียญสหรฐั เพิ่มขึน้ 3 ลา้นเหรียญสหรฐั  เกิดจาก การเพิ่มขึน้
ของเงินสนับสนุนจากรัฐบาลคา้งรับส าหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยใ์นสาธารณรัฐประชาชนจีน 
จ านวน 20 ลา้นเหรียญสหรฐั การเพิ่มขึน้ของเงินสดที่มีขอ้จ ากัดในสาธารณรฐัอินโดนีเซีย จ านวน 5 ลา้น
เหรียญสหรฐั ในขณะที่มีการลดลงของสิทธิในการใชท้ี่ดินเป็นการจดัประเภทใหม่เป็นสินทรพัยสิ์ทธิการใช้
จ านวน 10 ลา้นเหรียญสหรฐั ลดลงจากการใชสิ้ทธิใน warrant ซึ่งจดัประเภทใหม่เป็นเงินลงทุนจ านวน 9 
ลา้นเหรียญสหรฐั และรวมถึงการลดลงของรายการอื่นๆ อีกจ านวน 3 ลา้นเหรียญสหรฐั 
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1.2 หนีสิ้นรวมจ านวน 6,562 ลา้นเหรียญสหรฐั เพิ่มขึน้ 1,128 ลา้นเหรียญสหรฐั เมื่อเทียบกบัหนีสิ้นรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2562 โดยมีรายละเอียดของการเพิ่มขึน้และลดลงที่มีสาระส าคญัดงันี ้

 

 
• เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน จ านวน 828 ลา้นเหรียญสหรฐั เพิ่มขึน้ 373 ลา้นเหรียญสหรฐั จากการกูเ้งิน

เพิ่มจ านวน 1,389 ลา้นเหรียญสหรฐั ในขณะที่ลดลงจากการช าระคืนเงินกูจ้  านวน 1,032 ลา้นเหรียญสหรฐั และ
เพิ่มขึน้จากผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนที่ยงัไม่เกิดขึน้จริงจากการแปลงค่างบการเงิน ณ วนัสิน้ปี จ านวน  16 
ลา้นเหรียญสหรฐั 

• ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระในหนึ่งปี จ านวน 675 ลา้นเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้ 312 ลา้น
เหรียญสหรฐั จากการจ่ายคืนเงินกูท้ี่ถึงก าหนดจ านวน 301 ลา้นเหรียญสหรฐั  และเพิ่มขึน้จากผลกระทบ
ของอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไม่เกิดขึน้จริงจากการแปลงค่างบการเงิน ณ วันสิน้ปี จ านวน 15 ลา้นเหรียญสหรฐั  
ในขณะท่ีเพิ่มขึน้จากการจดัประเภทเงินกูร้ะยะยาวเป็นเงินกูร้ะยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปีจ านวน 
598 ลา้นเหรียญสหรฐั  

• ส่วนของหุน้กูท้ี่ถึงก าหนดไถ่ถอนในหน่ึงปี จ านวน 133 ลา้นเหรียญสหรฐั ลดลง 43 ลา้นเหรียญสหรฐั ลดลง
จากการไถ่ถอนหุ้นกู้ในระหว่างปี จ านวน 170 ล้านเหรียญสหรัฐ และเพิ่มขึน้จากผลกระทบของอัตรา
แลกเปล่ียนที่ยงัไม่เกิดขึน้จรงิจากการแปลงค่างบการเงิน ณ วนัสิน้ปีจ านวน 5 ลา้นเหรียญสหรฐั  และเพิ่มขึน้จาก
การจัดประเภทหุน้กูร้ะยะยาวเป็นส่วนของหุน้กูร้ะยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปีจ านวน 122 ลา้น
เหรียญสหรฐั 

• ค่าเปิดหนา้ดินและขนถ่านหินคา้งจ่ายจ านวน 60 ลา้นเหรียญสหรฐั ลดลง  14 ลา้นเหรียญสหรฐั  คิดเป็นรอ้ยละ 
19 ส่วนใหญ่มาจากค่าเปิดหนา้ดิน ค่าขดุขน และค่าขนส่งถ่านหินของบรษิัทย่อยในสาธารณรฐัอินโดนีเซีย  
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• เงินกูย้ืมระยะยาวสุทธิจ านวน 2,230 ลา้นเหรียญสหรฐั เพิ่มขึน้ 434 ลา้นเหรียญสหรฐั  คิดเป็นรอ้ยละ 24 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

1) เพิ่มขึน้จากการกูใ้นระหว่างปี จ านวน 1,020 ลา้นเหรียญสหรฐั   

2) ลดลงจากการจัดประเภทรายการเงินกูร้ะยะยาวไปเป็นเงินกูร้ะยะยาวที่ถึงก าหนดช าระในหนึ่งปี
จ านวน 598 ลา้นเหรียญสหรฐั  

3) เพิ่มขึน้จากผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนที่ยงัไม่เกิดขึน้จรงิจากการแปลงค่างบการเงิน ณ วนัสิน้ปี 
จ านวน 12 ลา้นเหรียญสหรฐั ส่วนใหญ่เกิดจากเงินกูย้ืมสกุลดอลลารอ์อสเตรเลีย ที่เกิดจากการแข็ง
ค่าของเงินสกลุดอลลารอ์อสเตรเลียต่อเงินสกลุเหรียญสหรฐั โดยอตัราแลกเปล่ียนเฉล่ียของเงินสกุล
ดอลลารอ์อสเตรเลียต่อเงินสกุลเหรียญสหรฐั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 0.7630 (ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 2562 : 0.6981) 

• หุน้กูส้ทุธิ จ านวน 1,517 ลา้นเหรียญสหรฐั ลดลง 127 ลา้นเหรียญสหรฐั คิดเป็นรอ้ยละ 8 ลดลงจากการจดั
ประเภทหุน้กูร้ะยะยาวไปเป็นส่วนของหุน้กูร้ะยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปีจ านวน 122 ลา้นเหรียญ
สหรฐั และลดลงจากผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนที่ยงัไม่เกิดขึน้จริงจากการแปลงค่างบการเงิน ณ วนัสิน้ปี 
จ านวน 5 ลา้นเหรียญสหรฐั    

• หนีสิ้นอนุพนัธก์ารเงินท่ีถึงก าหนดภายในหน่ึงปีและหนีสิ้นอนุพนัธก์ารเงินสทุธิจ านวน 21 ลา้นเหรียญสหรฐั 
และ 26 ลา้นเหรียญสหรฐั ตามล าดบั รวมจ านวน 47 ลา้นเหรียญสหรฐั เป็นผลจากการปรบัมลูค่ายตุิธรรม
ของตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน ณ วันสิน้ปี ประกอบดว้ยสัญญา Cross Currency Swap จ านวน 2 ลา้น
เหรียญสหรัฐ  สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบีย้จ านวน 28 ล้านเหรียญสหรัฐ  สัญญาซือ้ขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้จ านวน 2 ลา้นเหรียญสหรัฐ สัญญาแลกราคาซือ้ขายก๊าซธรรมชาติจ านวน 5 ลา้น
เหรียญสหรฐั และสญัญาแลกราคาซือ้ขายถ่านหินจ านวน 10 ลา้นเหรียญสหรฐั 
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1.3 ส่วนของผูถื้อหุน้จ านวน 2,815 ลา้นเหรียญสหรฐั เพิ่มขึน้ 180  ลา้นเหรียญสหรฐั ส่วนใหญ่เป็นผลจาก  

 
 

• ลดลงจากขาดทนุสทุธิส าหรบัปี 2563 จ านวน 56 ลา้นเหรียญสหรฐั 

• การลดลงจากการจ่ายเงินปันผลจ านวน 97 ลา้นเหรียญสหรฐั 

• ลดลงจากการเปล่ียนแปลงในมลูค่ายตุิธรรมของหลกัทรพัยเ์ผ่ือขาย ตราสารอนุพนัธท์ี่เป็นการป้องกนัความ
เส่ียงทางการเงินและการป้องกนัความเส่ียงดา้นการลงทนุจ านวน  90 ลา้นเหรียญสหรฐั 

• เพิ่มขึน้สทุธิจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง โดยการออกหุน้บุริมสิทธิใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจ
ควบคมุจ านวนสทุธิ 96 ลา้นเหรียญสหรฐั 

• เพิ่มขึน้จากส่วนต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อยที่แสดงเป็นเงินตราต่างประเทศและอื่นๆ 
จ านวน  232 ลา้นเหรียญสหรฐั  

• เพิ่มขึน้จากรายการสินทรพัยท์างการเงินที่วดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  ที่ถือปฏิบตัิ
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ ฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน ที่เริ่มมีผลบังคับใชท้างบัญชีในปีนี ้
จ านวน 43 ลา้นเหรียญสหรฐั  

• เพิ่มขึน้จากส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคมุจ านวน 52 ลา้นเหรียญสหรฐั 
 

1.4 อัตราส่วนหนีสิ้นสุทธิต่อทุน (Net debt to equity) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 1.47 เท่า (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2562 : 1.23 เท่า)   
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5. งบกระแสเงนิสดรวม   

งบกระแสเงินสดรวมส าหรบัปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีเงินสดสทุธิเพิ่มขึน้รวม 297 ลา้นเหรียญสหรฐั (รวม
ผลก าไรของอตัราแลกเปล่ียนที่ยงัไม่เกิดขึน้จรงิจากการแปลงค่า ณ วนัสิน้ปี จ านวน 8 ลา้นเหรียญสหรฐั) โดยรายละเอียด
ของแต่ละกิจกรรมมีดงันี ้

 
 

5.1 เงินสดสทุธิไดม้าจากกจิกรรมด าเนินงาน จ านวน 211 ลา้นเหรียญสหรฐั โดยมีสาระส าคญัดงันี ้

• รบัเงินจากการขายถ่านหิน จ านวน 2,136 ลา้นเหรียญสหรฐั 

• จ่ายช าระเจา้หนี ้จ านวน 1,415 ลา้นเหรียญสหรฐั 

• จ่ายดอกเบีย้จ านวน 215 ลา้นเหรียญสหรฐั 

• จ่ายภาษีเงินไดน้ิติบคุคลจ านวน 78 ลา้นเหรียญสหรฐั 

• เงินรบัจากภาษีเงินไดจ้ านวน 11 ลา้นเหรียญสหรฐั 

• จ่ายค่าภาคหลวงจ านวน 172 ลา้นเหรียญสหรฐั 

• เงินจ่ายอื่นๆ จ านวน 56 ลา้นเหรียญสหรฐั 
 

5.2 เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ จ านวน 694 ลา้นเหรียญสหรฐัมีสาระส าคญัดงันี ้ 

• ลงทุนในเครื่องจกัรและอุปกรณ์ และในโครงการระหว่างด าเนินการ รวมถึงการลงทุนในทรพัยสิ์นใหม่ ใน
สหรฐัอเมรกิา จ านวน 632 ลา้นเหรียญสหรฐั  

• ลงทนุในธุรกิจพลงังานสะอาด และธุรกิจไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศญ่ีปุ่ น จ านวน 97 ลา้นเหรียญสหรฐั 

• เงินสดจ่ายส าหรบัค่าใชจ้่ายในการส ารวจและพฒันารอตดับญัชี จ านวน 183 ลา้นเหรียญสหรฐั 

• เงินสดจ่ายส าหรบัการปรบัโครงสรา้งการลงทนุ จ านวน 8 ลา้นเหรียญสหรฐั 

• เงินสดจ่ายส าหรบัเงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั จ านวน 48 ลา้นเหรียญสหรฐั 

• เงินสดจ่ายส าหรบัสินทรพัยท์างการเงินที่วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุ จ านวน 35 ลา้นเหรียญ
สหรฐั 

• เงินสดรบัส าหรบัสินทรพัยท์างการเงินที่วัดมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน จ านวน 28 ลา้น
เหรียญสหรฐั 
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• เงินสดรบัจากสินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูค่าดว้ยวิธีราคาทนุตดัจ าหน่ายจ านวน 102 ลา้นเหรียญสหรฐั  

• เงินสดรบัจากสินทรพัยท์างการเงินที่วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  จ านวน 19 
ลา้นเหรียญสหรฐั ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินลงทนุในประเทศญ่ีปุ่ น 

• เงินปันผลรบัจากบรษิัทรว่มคา้และจากเงินลงทนุอื่น จ านวน 62 ลา้นเหรียญสหรฐั 

• ดอกเบีย้รบัและอื่นๆ จ านวน 98 ลา้นเหรียญสหรฐั 
 

5.3 เงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน จ านวน 772 ลา้นเหรียญสหรฐัประกอบดว้ย 

• เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะสัน้ ระยะยาวจากสถาบนัการเงิน จ านวน 2,412 ลา้นเหรียญสหรฐั 

• จ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะสัน้ ระยะยาวจากสถาบนัการเงิน หุน้กูแ้ละเจา้หนีส้ญัญาเช่าการเงิน จ านวน 1,542 
ลา้นเหรียญสหรฐั 

• เงินปันผลจ่าย จ านวน 97 ลา้นเหรียญสหรฐั 

• เงินสดจ่ายส าหรบัหุน้ทนุซือ้คืนของบรษิัทย่อย จ านวน 1 ลา้นเหรียญสหรฐั 
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การวิเคราะหอ์ัตราสว่นทางการเงนิ  
 
สินทรัพยร์วม 

สินทรัพย์รวม ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 จ านวน 9,377 ล้าน
เหรียญสหรฐั เพิ่มขึน้ 1,308 ลา้นเหรียญสหรฐั  หรือคิดเป็นรอ้ย
ละ 16  เมื่อเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562   

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษัทไดเ้ปล่ียนนโยบายการ
บญัชีส าหรบัการแปลงมลูค่าของค่าความนิยมและสินทรพัยแ์ละ
หนี ้สินที่ เกิดจากการปรับมูลค่ายุติธรรมที่ เกิดจากการซื ้อ
หน่วยงานในต่างประเทศ และไดน้ ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่ เก่ียวกับเครื่องมือทางการเงิน (TAS 32, TFRS 7 และ 
TFRS 9) และสัญญาเช่า (TFRS 16) มาถือปฎิบัติตั้งแต่วันที่  1 
มกราคม 2563  กลุ่มบริษัทได้ท าการปรับปรุงรายการและจัด
ประเภทรายการใหม่ตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัใหม่ในยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ของ
งบแสดงฐานะการเงิน 

สินทรพัยร์วมเพิ่มขึน้ จากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 297 ลา้นเหรียญสหรฐั  จากเงินปันผลคา้งรบัจ านวน 26 
ลา้นเหรียญสหรฐั  การลงทุนในบริษัทร่วมคา้และบริษัทร่วมเพิ่มขึน้ จ านวน 205 ลา้นเหรียญสหรฐั  เช่น ในธุรกิจพลังงาน
สะอาดที่ประเทศสิงคโปร ์ และจากการรบัรูส่้วนแบ่งก าไรจากการลงทุนในการร่วมคา้และบริษัทร่วมจ านวน 136 ลา้นเหรียญ
สหรฐั   ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์(สทุธิ) เพิ่มขึน้จ านวน 631 ลา้นเหรียญสหรฐั  จากการซือ้แหล่งธุรกิจก๊าซธรรมชาติแหล่งใหม่ 
(Barnett) และจากการลงทนุในเครื่องจกัรและอปุกรณข์องธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจก๊าซและธุรกิจไฟฟ้า  
 
 
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 

ส่วนของผูถื้อหุน้รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 2,815 
ลา้นเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้ 180 ลา้นเหรียญสหรัฐ  หรือคิดเป็น
ร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562   เพิ่มขึน้
จากส่วนต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อยที่แสดง
เป็นเงินตราต่างประเทศและอื่นๆ จ านวน  232 ลา้นเหรียญสหรฐั 
เพิ่มขึน้จากรายการสินทรพัยท์างการเงินที่วดัดว้ยมลูค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบับที่ 9 
เรื่องเครื่องมือทางการเงิน ที่เริ่มมีผลบงัคบัใชท้างบญัชีในปี 2563 
จ านวน 43 ลา้นเหรียญสหรฐั 
ในขณะท่ีลดลงจากขาดทุนสุทธิส าหรบัปี 2563 จ านวน 56 ลา้น
เหรียญสหรัฐ   จากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลกัทรพัยเ์ผ่ือขาย ตราสารอนุพนัธท์ี่เป็นการป้องกันความเส่ียง

8,454 8,069

9,377

2561 2562 2563

ล้านเหรียญสหรัฐ

3,175

2,635
2,815

2561 2562 2563

ล้านเหรียญสหรัฐ



หนา้ 360 

 

 

ทางการเงินและการป้องกันความเส่ียงดา้นการลงทนุจ านวน  90 
ลา้นเหรียญสหรฐั  และจากเงินปันผลจ่ายจ านวน 97 ลา้นเหรียญ
สหรฐั   

 
 
รายได้จากการขายรวม 

รายได้จากการขายส าหรับปี 2563 มีรายได้รวม 2,283 ล้าน
เหรียญสหรฐั จากรายไดธุ้รกิจถ่านหินจ านวน 1,878 ลา้นเหรียญ
สหรฐั จากธุรกิจก๊าซจ านวน 121 ลา้นเหรียญสหรฐั ธุรกิจไฟฟ้า
และไอน า้ 197 ลา้นเหรียญสหรฐั และรายไดอ้ื่นๆ  88 ลา้นเหรียญ
สหรฐั 

โดยมีปรมิาณขายถ่านหินส าหรบัปี 2563 จ านวน 34.7 ลา้นตนั 
จากเหมืองในประเทศอินโดนีเซีย 21.2 ลา้นตนั จากเหมืองใน
ประเทศออสเตรเลีย 12.5 ลา้นตนั  
   
   
  
 

ก าไรขั้นตน้รวม 
 
ก าไรขัน้ตน้ส าหรบัปี 2563 จ านวน 460 ลา้นเหรียญสหรฐั  
อตัราส่วนการท าก าไรขัน้ตน้ต่อยอดขายรวม (Gross Profit 
Margin) ส าหรบัปี 2563 คิดเป็นรอ้ยละ 20  โดยธุรกิจถ่านหินมี
อตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 21 ธุรกิจก๊าซมีอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 
11 และธุรกิจไฟฟ้ามีอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 25   
 
   

  

3,481

2,759

2,283

2561 2562 2563

ล้านเหรียญสหรัฐ

1,228

708

460

2561 2562 2563

ล้านเหรียญสหรัฐ
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ก าไร (ขาดทนุ) สุทธิรวม 

ส าหรบัปี 2563 มีผลขาดทนุสทุธิจ านวน 56 ลา้นเหรียญสหรฐั โดย
เป็นผลจากเศรษฐกิจโลกในปี 2563 ที่อ่อนตัวลงจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา (โควิด-19)  อีกทั้งจากราคาถ่าน
หินและราคาก๊าซธรรมชาติที่ปรบัตวัลดลงจากตน้ปี 2562   

ในขณะท่ีในช่วงระหว่าปี 2563 ภาวะค่าเงินบาทท่ีอ่อนค่าเมื่อเทยีบ
กับเงินสกุลเหรียญสหรัฐ ท าให้เกิดผลก าไรจากการแปลงอัตรา
แลกเปล่ียนจ านวน 81 ลา้นเหรียญสหรัฐ และก าไรจากตราสาร
อนพุนัธท์างการเงินจ านวน 23 ลา้นเหรียญสหรฐั  
  

    
 
 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตดัจ่าย (EBITDA) 
 

 
ส าหรบัปี 2563 บรษิัทฯ มกี าไรจากการด าเนินงานก่อนดอกเบีย้ 
ภาษี ค่าเส่ือมราคาและคา่ใชจ้า่ยตดัจา่ย (EBITDA) จ านวน 563 
ลา้นเหรียญสหรฐั  

โดยแบ่งเป็น EBITDA จากธุรกิจถ่านหิน 340 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ 
EBITDA จากธุรกิจก๊าซธรรมชาติจ านวน 54 ลา้นเหรียญสหรฐั 
และEBITDA จากธุรกิจไฟฟ้าจ านวน 169 ลา้นเหรียญสหรฐั 
 
 
  

 
  

205

-14
-56

2561 2562 2563

ล้านเหรียญสหรัฐ

1,178

701
563

2561 2562 2563

ล้านเหรียญสหรัฐ



หนา้ 362 

 

 

 
 
ก าไร(ขาดทุน)ตอ่หุน้ 

 

ส าหรบั ปี 2563 บรษิัทฯ มีผลขาดทนุสทุธิต่อหุน้ 0.011 เหรียญ
สหรฐัต่อหุน้   
  
  

 
 
 
 
 

 
อัตราส่วนหนีส้นิสุทธติ่อทุน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีอตัราส่วนหนีสิ้นสทุธิต่อทนุอยูท่ี่ 
1.47 เทา่  
โดยมีหนีสิ้นที่มีภาระผูกพันดอกเบีย้จ านวน 5,383 ลา้นเหรียญ
สหรฐั เพิ่มขึน้จากปี 2562 จ านวน 949 ลา้นเหรียญสหรฐั จากเงนิ
กู้ยืมเพิ่มขึน้จ านวน 2,409 ล้านเหรียญสหรัฐ  ในขณะที่มีการ
ลดลงจากการช าระคืนเงินกูแ้ละช าระคืนหุ้นกู้ที่ครบก าหนดไถ่
ถอนในระหว่างปี จ านวน 1,503 ลา้นเหรียญสหรฐั    และเพิ่มขึน้
จากผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนที่ยงัไม่เกิดขึน้จรงิจากการแปลง
ค่างบการเงิน ณ วนัสิน้งวด จ านวน 43 ลา้นเหรียญสหรฐั    
ขณะที่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม
2563 มีจ านวน 742 ลา้นเหรียญสหรฐั 
 

 
 
 
 

0.040

-0.003
-0.011

2561 2562 2563

เหรียญสหรัฐต่อหุ้น

1.02

1.23

1.47

2561 2562 2563

เท่า
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่วกับผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ 

  

ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ 

อาย ุ
(ปี) คณุวฒิุทางการศกึษา/ประวตัิอบรม 

 

% 
การถือหุน้ 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง
กรรมการและ
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

1) นายชนินท ์ว่องกศุลกิจ 
- ประธานกรรมการบริษัท 
  วนัที่ 28 เมษายน 2559 
 
- กรรมการ 
  วนัที่ 16 พฤษภาคม 2526 
 
- เจา้หนา้ที่บริหารอาวโุส 
  วนัที่ 10 เมษายน 2558 
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- M.B.A. (Finance), St. Louis University, Missouri, 
U.S.A. 

- เศรษฐศาสตรบ์ณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
- อบรมหลกัสตูร DCP Refresher Course  รุน่ที่ 3/2549 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- อบรมหลกัสตูร Director Certification Program  
  (DCP) รุน่ที่ 20/2545 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั 
  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- อบรมหลกัสตูร TLCA Leadership Development 

Program (LDP) - Enhancing Competitiveness       
รุน่ที่ 0/2555 จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

ตนเอง : 
0.35%  
 
คู่สมรส : 
0.13%  

เป็นอาของบคุคล
ในล าดบัที่ 5  
และล าดบัที่ 8 

 

2559 - ปัจจบุนั 
2526 - ปัจจบุนั 
2558 - 2559 
2526 - เม.ย.2558 
2539 – ปัจจบุนั 
2558 – ปัจจบุนั 
 
2559 - 2561 
 
2558 - 2561 
 
 
2526 - ปัจจบุนั 
2561 - ปัจจบุนั 
2547 - ปัจจบุนั 
2562 - ปัจจบุนั 
2558 - ปัจจบุนั 
 
2555 - ปัจจบุนั 
2555 - ปัจจบุนั 
2551 – ปัจจบุนั 
 
 

ประธานกรรมการบริษัท 
กรรมการ  
เจา้หนา้ที่บริหารอาวโุส 
ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร 
กรรมการ 
กรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา 
กรรมการผูท้รงคณุวฒิุ 
 
ประธานคณะท างาน 
 
 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
นายกสมาคม 
กรรมการผูท้รงคณุวฒิุ 
ประธาน 

บริษัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
บริษัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
บริษัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
บริษัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
บริษัท บา้นป ูเพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท บา้นป ูเพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
 
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์
คณะท างานเพ่ือการพฒันาความยั่งยืนของ
บริษัทจดทะเบียน - ส านกังานคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
บริษัท น า้ตาลมิตรผล จ ากดั 
บริษัท ดิ เอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท ดิ เอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
แนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น
การทจุริต 
สมาคมเศรษฐศาสตรธ์รรมศาสตร ์
คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
มลูนิธิเพ่ือคณุภาพชีวิต 
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ 

อาย ุ
(ปี) คณุวฒิุทางการศกึษา/ประวตัิอบรม 

 

% 
การถือหุน้ 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง
กรรมการและ
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2) นายตีรณ พงศม์ฆพฒัน ์
- กรรมการอิสระ 
  วนัที่ 5 เมษายน 2555 
 
- ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 วนัที่ 30 เมษายน 2557 
 
- กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
  วนัที่ 30 เมษายน 2557 
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- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร ์University of Wisconsin 
at Madison, U.S.A.  

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร ์(ปริมาณวเิคราะห)์  
   จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- ประกาศนียบตัรหลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงู 
  สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุน่ที่ 14/2555 
- อบรมหลกัสตูร Directors Certification Program  
  (DCP) รุน่ที่ 161/2555 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั 
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- อบรมหลกัสตูร Financial Institutions Governance  
Program (FGP) รุน่ที่ 7/2556  จากสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบรษิัทไทย  (IOD) 

- อบรมหลกัสตูร Director Certification Program 
Update (DCPU) รุน่ที่ 2/2557 จากสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

- อบรมหลกัสตูร IT Governance (ITG) รุน่ที่ 2/2016 
จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- อบรมหลกัสตูร Audit Committee  Forum 2016 จาก
สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภร์ว่มกบัสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

- อบรมหลกัสตูร Audit Committee Effectiveness 
  Seminar 2012 จากสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรม
ราชปูถมัภ ์
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- 2555 - ปัจจบุนั 
2557 - ปัจจบุนั 
 
 
2556 - ปัจจบุนั 
 
 
 
2561 - ปัจจบุนั 
 
 
 
2559 - 2562 
 
2554 - 2559 
 
2553 - 2558 
 
 
 
 
 

กรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ/ กรรมการก าหนด
ค่าตอบแทน 
กรรมการ/ประธาน
คณะกรรมการก ากบัดแูล
กิจการ/ประธานคณะกรรมการ
ก ากบัความเสี่ยง 
ประธานคณะกรรมการ
ประเมินผลการด าเนินงาน
ของกองทนุสนบัสนนุการ
สรา้งเสริมสขุภาพ 
ประธานคณะกรรมการ
ส่งเสริมและสนบัสนนุการวิจยั 
ศาสตราจารย ์(ระดบั11) 
สาขาเศรษฐศาสตร ์ 
กรรมการผูท้รงคณุวฒิุ 
คณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 
(ป.ป.ง.) 

บริษัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
บริษัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
 
 
บริษัท ทิสโก ้ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
 
 
 
ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสริม
สขุภาพ (ส.ส.ส.) 
 
 
ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั   
 
ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) 
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ 

อาย ุ
(ปี) คณุวฒิุทางการศกึษา/ประวตัิอบรม 

 

% 
การถือหุน้ 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง
กรรมการและ
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2) นายตีรณ พงศม์ฆพฒัน ์
- กรรมการอิสระ 
  วนัที่ 5 เมษายน 2555 
 
- ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 วนัที่ 30 เมษายน 2557 
 
- กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
  วนัที่ 30 เมษายน 2557 
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- อบรมหลกัสตูร Audit Committee Forum 2017          
  จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- อบรมหลกัสตูร “วิธีปฏิบตัิส  าหรบับอรด์ ในการก ากบั
ดแูลการป้องกนัและรบัมือภยัไซเบอร”์  จากส านกังาน 

  คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
- อบรมหลกัสตูร Boards that Make a Difference  

(BMD) 8/2561 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
บริษัทไทย (IOD) 

- อบรมหลกัสตูร Risk Management for Corporate  
  Leaders (RCL) รุน่ที่ 15/2562 จากสมาคมส่งเสริม 
  สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

-  อบรมหลกัสตูร IT Security Awareness for Top  
  Management จากบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนลั  
  เซ็นเตอร ์จ ากดั 
 
 

- 
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ 

อาย ุ
(ปี) คณุวฒิุทางการศกึษา/ประวตัิอบรม 

 

% 
การถือหุน้ 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง
กรรมการและ
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

3) นายระวิ คอศิริ  
- กรรมการ  
  วนัที่ 5 เมษายน 2555 

 
- ประธานกรรมการบรรษัทภิ 
บาลและสรรหา 

 วนัที่ 28 เมษายน 2559 
 

 71 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิต 

  บริหารธุรกิจศศินทร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรีสาขาธรณีวิทยา จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- อบรมหลกัสตูร Director Certification Program  
  (DCP) รุน่ที่ 32/2003 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงูสถาบนัวิทยากรตลาดทนุ  
  (หลกัสตูร วตท.) รุน่ที่ 2/2549 จากสถาบนัวิทยาการ
ตลาดทนุ 

- Executive Leadership Program NIDA-Wharton 

  คณะบริหารธุรกิจสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร ์   
(NIDA) กบั  The Wharton School, University of 
Pennsylvania, U.S.A. 

- อบรมหลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงู ดา้นวิทยาการพลงังาน 

สถาบนัวิทยาการพลงังานรุน่ที่3 (วพน.3) 
 
 
 
 

ตนเอง : 
 ไม่มี 
คู่สมรส : 
0.02%  

- 2555 - ปัจจบุนั 
2559 - ปัจจบุนั 
 
2555 - 2559 
2544 - ปัจจบุนั 
2558 - ปัจจบุนั 
2544 - ปัจจบุนั 
2552 - ก.ค.2563 
2552 - ก.ค.2563 
2555 - 2559 
2553 - 2560 
 
 
 
 

กรรมการ 
ประธานกรรมการบรรษัทภบิาล
และสรรหา 
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
กรรมการ 
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ที่ปรกึษา 
กรรมการ 
 
 
 

บริษัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
บริษัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
บริษัท บา้นป ูเพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท บา้นป ูเพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร ์จ ากดั 

Hongsa Power Company Limited 
Phu Fai Mining Company Limited 
บริษัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
Centennial Coal Company Limited 
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ 

อาย ุ
(ปี) คณุวฒิุทางการศกึษา/ประวตัิอบรม 

 

% 
การถือหุน้ 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง
กรรมการและ
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

4)  นายสทุศัน ์เศรษฐ์บญุสรา้ง 
-  กรรมการอิสระ 
   วนัที่ 3 เมษายน 2557 
 
-  กรรมการตรวจสอบ 
   วนัที่ 30 เมษายน 2557 
 
- กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
  วนัที่ 25 เมษายน 2562 
 

  69 - Ph.D. in Economics, University of Hawaii, U.S.A. 
- M.A. in Agricultural Economics, University of 

Hawaii, U.S.A. 
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
- อบรมหลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 
รุน่ที่ 194/2557 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

- อบรมหลกัสตูร Cyber Resilience Leadership 2017  
  จากธนาคารแห่งประเทศไทย 
- อบรมหลกัสตูร Boards that Make a 

Difference (BMD) รุน่ที่ 8/2561 จากสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

ตนเอง 
0.004% 
คู่สมรส 

- 

- 2557 - ปัจจบุนั 
 
2562 - ปัจจบุนั 
2562 - ปัจจบุนั 
 
2561 - ปัจจบุนั 
 
 
 
2556 - ปัจจบุนั 
2556 - ปัจจบุนั 
 
 
2558 -2563  
 

กรรมการ/ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ 
 
คณะอนกุรรมการตรวจสอบ
และประเมินผล ภาคราชการ
เฉพาะกิจ คณะที่ 2  
(ระเบียงเศรษฐกิจตะวนัออก) 
ประธานมลูนิธินวชีวนั 
กรรมการ/ประธานกรรมการ
ดา้นการเงิน 
 
กรรมการ/ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการความเสี่ยง 
 
 
 
 

บริษัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
บริษัท สมบรูณ ์แอ๊ดวานซ ์เทคโนโลยี จ ากดั 
(มหาชน) 
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
 
 
 
มลูนิธินวชีวนั 
Board of Trustee International Rice 
Research Institute (IRRI) Los Banos  
Philippine  
ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ 

อาย ุ
(ปี) คณุวฒิุทางการศกึษา/ประวตัิอบรม 

 

% 
การถือหุน้ 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง
กรรมการและ
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

5)  นายบรรเทิง ว่องกศุลกิจ 
- กรรมการ 
  วนัที่ 3 เมษายน 2557 
 
- ประธานกรรมการก าหนด 
  ค่าตอบแทน 
  วนัที่ 25 เมษายน 2562 
 
 
 
 

64 - ปริญญาโท สาขารฐัศาสตร ์มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- ปริญญาตรี สาขารฐัศาสตร ์มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- อบรมหลกัสตูร การลงทนุ Ultra Wealth – Invest Like 

a Master รุน่ที่ 2 
-  อบรมหลกัสตูร ผูบ้ริหารระดบัสงูดา้นวิทยาการ
พลงังาน รุน่ที่ 5 จากสถาบนัวิทยาการพลงังาน 
(วพน.) 

-  อบรมหลกัสตูร TLCA Leadership Development  
Program (LDP) รุน่ที่ 1 จากสมาคมบริษัทจด
ทะเบียนไทย 

-  อบรมหลกัสตูร Top Executive Program in 
Commerce and Trade (TEPCOT) รุ่นที่ 5 
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

-  อบรมหลกัสตูร Director Certification Program 
(DCP) รุน่ที่ 161/2555 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

-  อบรมหลกัสตูร The Senior Executive Program   
รุน่ที่ 9 สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศนิทรแ์ห่ง
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

– อบรมหลกัสตูร Management Problem Solving and 
Decision Making Program, Kepner – Tregoe, 
International, Princeton, New Jersey, U.S.A. 
 

 

0.085% เป็นหลานชาย
ของบคุคลใน
ล าดบัที่ 1 
และเป็นลกูพ่ี 
ลกูนอ้งของบคุคล
ในล าดบัที่ 8 

 

2557 - ปัจจบุนั 
 
2563 - ปัจจบุนั 
 
2561 - 2563 
 
2558 - ปัจจบุนั 
 
2525 - ปัจจบุนั 
2554 - ปัจจบุนั 
 
 
 

กรรมการ / 
กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการบริษัท /
ประธานกรรมการบริหาร 
รองประธานกรรมการบริษัท /
ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานเจา้หนา้ที่กลุ่มธุรกิจ
กลุ่มงานออ้ย 
กรรมการ 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่        
กลุ่มงานพฒันาและจดัการ
ดา้นออ้ย 
 

บริษัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
 
กลุ่มมิตรผล 
 
กลุ่มมิตรผล 
 
กลุ่มมิตรผล 
 
กลุ่มมิตรผล 
กลุ่มมิตรผล 
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ 

อาย ุ
(ปี) คณุวฒิุทางการศกึษา/ประวตัิอบรม 

 

% 
การถือหุน้ 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง
กรรมการและ
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

6)  นายเมธี เอือ้อภิญญกลุ 
- กรรมการ 
  วนัที่ 16 พฤษภาคม 2526 
 
- ที่ปรกึษา 
  วนัที่ 1 มกราคม 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

67 - Doctor of Business, Engineering and Technology, 
(Honoris Cousa) St. Louis University, Missouri, 
U.S.A. 

- B.Sc. (Management), St. Louis University, 
Missouri, U.S.A. 

- Infrastructure for the Market Economy, Harvard 
University John F. Kennedy School of 
Government, Boston, U.S.A. 

- ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐั
รว่มเอกชน (วปรอ. 377)   

- ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐั
รว่มเอกชน (วปรอ.จก) รุน่ที่ 1 

- อบรมหลกัสตูร Directors Certification Program 
(DCP) รุน่ที่ 61/2548 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ตนเอง : 
0.085% 
คู่สมรส : 
0.01%   

เป็นพี่ชายของ
บคุคลในล าดบั

ที่ 7 

2526 - ปัจจบุนั 
2557 - ปัจจบุนั 
2558 - ปัจจบุนั 
2547 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

กรรมการ  
ที่ปรกึษา 
กรรมการ 
ประธานที่ปรกึษา 
 
 
 
 

บริษัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
บริษัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
บริษัท บา้นป ูเพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนรุกัษ์
สิ่งแวดลอ้ม จ ากดั (มหาชน) 
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ 

อาย ุ
(ปี) คณุวฒิุทางการศกึษา/ประวตัิอบรม 

 

% 
การถือหุน้ 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง
กรรมการและ
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

7) นายองอาจ เอือ้อภิญญกลุ 
- กรรมการ 
  วนัที่ 29 กรกฎาคม 2526 
 
- ที่ปรกึษา 
  วนัที่ 1 มกราคม 2560 
 
- เจา้หนา้ที่บริหาร 
  วนัที่ 8 มกราคม 2544 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- B.S. (Mechanical Engineering), University of 
Missouri, Columbia, U.S.A. 

- อบรมหลกัสตูร The Senior Executive Program  
  รุน่ที่ 3 จากสถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแ์ห่ง
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัรว่ม
เอกชน (วปรอ. 4414) 

- อบรมหลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 
รุน่ที่ 23/2545 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร ผูบ้ริหารระดบัสงู รุน่ที่ 8 จาก
สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) 

- อบรมหลกัสตูร ผูบ้ริหารระดบัสงูดา้นการบริหารงาน
พฒันาเมือง (มหานคร รุน่ที่ 1) จากสถาบนัพฒันาเมือง 
กรุงเทพมหานคร 

- อบรมหลกัสตูร ผูบ้ริหารระดบัสงูดา้นวิทยาการพลงังาน 
รุน่ที่ 1 จากสถาบนัวิทยาการพลงังาน (วพน.) 

- อบรมหลกัสตูร ผูบ้ริหารกระบวนการยตุิธรรมระดบัสงู 
(บยส.) รุน่ที่ 17 จากสถาบนัพฒันาขา้ราชการฝ่ายตลุา
การศาลยตุิธรรม 

- อบรมหลกัสตูร นกับริหารระดบัสงูดา้นการพฒันาธุรกิจ
อตุสาหกรรมและการลงทนุ (วธอ.) รุน่ที่ 1 จากสถาบนั
วิทยาการธุรกิจและอตุสาหกรรม   
 
 

ตนเอง :  
0.11% 
คู่สมรส :  
0.05% 

เป็นนอ้งชาย
ของบคุคลใน
ล าดบัที่ 6 

2526 - ปัจจบุนั 
2560 - ปัจจบุนั 
2526 - 2559 
 

กรรมการ 
ที่ปรกึษา 
เจา้หนา้ที่บริหาร 
 

บริษัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
บริษัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
บริษัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ 

อาย ุ
(ปี) คณุวฒิุทางการศกึษา/ประวตัิอบรม 

 

% 
การถือหุน้ 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง
กรรมการและ
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

7) นายองอาจ เอือ้อภิญญกลุ 
- กรรมการ 
  วนัที่ 29 กรกฎาคม 2526 
 
- ที่ปรกึษา 
  วนัที่ 1 มกราคม 2560 
 
- เจา้หนา้ที่บริหาร 
  วนัที่ 8 มกราคม 2544 
 
 
 
 
 
 
 
 

64 
 
 
 
 
 

- อบรมหลกัสตูร Top Executive Program in 
Commerce and Trade รุน่ที่ 4  

   มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
- อบรมหลกัสตูร การปฏิรูปธุรกิจและสรา้งเครือข่าย
นวตักรรม (BRAIN) รุน่ที่ 1 จากสภาอตุสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (ส.อ.ท.) 

- อบรมหลกัสตูร การบริหารการท่องเที่ยวส าหรบั
ผูบ้ริหารระดบัสงู (กสท.) รุน่ที่ 1 จากศนูยพ์ฒันา
วิชาการดา้นตลาดการท่องเที่ยว 

- อบรมหลกัสตูร ABC สถาบนัพฒันาความคิด
สรา้งสรรคเ์ชิงธุรกิจ รุน่ที่ 8/2018 มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

- อบรมหลกัสตูร ผูบ้ริหารระดบัสงูดา้นนวตักรรมบริการ  
  (ToPCATS) รุน่ 2 จากมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ 

อาย ุ
(ปี) คณุวฒิุทางการศกึษา/ประวตัิอบรม 

 

% 
การถือหุน้ 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง
กรรมการและ
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

8) นายวีระเจตน ์ว่องกศุลกิจ 
- กรรมการ 
  วนัที่ 1 มิถนุายน 2553 
 
- กรรมการบรรษัทภิบาล        
และสรรหา 

  วนัที่ 1 มิถนุายน 2553 
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- Bachelor of Science (Finance), Babson College, 
Massachusetts, U.S.A. 

- อบรมหลกัสตูร Director Certification Program 
(DCP) รุน่ที่ 24/2545 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- อบรมหลกัสตูร TLCA Executive Development  
  Program รุน่ที่ 13 จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
- อบรมหลกัสตูร TLCA Leadership Development   
  Program (LDP) รุน่ที่ 2 จากสมาคมบริษัทจดทะเบียน  
  ไทย และ International Institute for Management  
  Development (IMD) 
- อบรมหลกัสตูร Senior Executive Program 2019 

(SEP) รุน่ที่ 33 จากสถาบนับณัฑิตบรหิารธุรกิจศศินทร์
แห่งจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั รว่มกบั the Kellogg 
School of Management and the Wharton School 

- อบรมหลกัสตูร Strategy and Innovation for 
Business in Asia (SIBA) ปี 2559 จาก
มหาวิทยาลยัมหิดล รว่มกบั MIT Sloan School of 
Management 

- อบรมหลกัสตูร Leadership Communication   
  Certification Program 2561 จาก Thailand  
  Management Association (TMA) 
- อบรมหลกัสตูร Board that Make a Difference 

(BMD)  รุน่ที่ 10/2563 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ตนเอง :  
0.16% 
คู่สมรส :  
0.005% 

เป็นหลานชายของ
บคุคลในล าดบัที่ 1 

และเป็น
ลกูพ่ีลกูนอ้งของ
บคุคลในล าดบัที่ 5 

2553 -ปัจจบุนั 
 
ปัจจบุนั 
 
 
2551 -ปัจจบุนั 
2551 -ปัจจบุนั 
2551 -ปัจจบุนั 
 

กรรมการ / กรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา 
ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร 
กลุ่มธุรกิจน า้ตาลประเทศไทย 
พลงังานและธุรกิจใหม ่
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 

บริษัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท น า้ตาลมิตรผล จ ากดั 
 
 
บริษัท น า้ตาลมิตรสยาม จ ากดั 
บริษัท น า้ตาลมิตรผล จ ากดั 
บริษัท รวมเกษตรกรอตุสาหกรรม จ ากดั 
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศกึษา/ประวตัิอบรม 
 

% 
การถือหุน้ 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

9) นางสมฤดี ชยัมงคล 
- ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร 
  วนัที่ 10 เมษายน 2558 
 
- กรรมการ 
  วนัที่ 4 เมษายน 2558 
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- บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
- Program for Global Leadership, Harvard University 

Graduate School of Business Administration, 
Boston, U.S.A. 

- อบรมหลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 
รุน่ที่ 78/2549 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

- ประกาศนียบตัร หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงู รุน่ที่ 18  
  จากสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.)  
- อบรมหลกัสตูร นกับริหารระดบัสงูดา้นการพฒันาธุรกิจ 
อตุสาหกรรมและการลงทนุ (วธอ.) รุน่ที่ 2 จากสถาบนั
วิทยาการธุรกิจและอตุสาหกรรม   

 
 

ตนเอง :  
0.12% 
คู่สมรส :  

- 

- 2558 - ปัจจบุนั 
 
2552 - ปัจจบุนั 
2549 - 2558 
 
ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร/ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ที่
บริหาร - การเงิน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บริษัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท บา้นป ูเพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน)                                                                      
 
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร ์จ ากดั 
บริษัท บา้นป ูเน็กซ ์จ ากดั 
บริษัท บา้นป ูเน็กซ ์กรีน ลีสซิ่ง จ ากดั 
บริษัท บา้นป ูมินเนอรลั จ ากดั 
บริษัท บา้นป ูอินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 
บริษัท เหมืองเชียงม่วน จ ากดั 
บริษัท บา้นป ูโคล เซลส ์จ ากดั 
บริษัท เพาเวอร ์เวียดนาม จ ากดั 
บริษัท บา้นป ูโคล เพาเวอร ์จ ากดั 
บริษัท บา้นป ูอินโนเวชั่น แอนด ์เวนเจอรส์ 
จ ากดั  
บริษัท บีโอจี จ ากดั 
Hunnu Investments Pte. Ltd. 
AFE Investments Pty Ltd. 
Banpu Singapore Pte. Ltd. 
BP Overseas Development Co., Ltd. 
Centennial Coal Co., Ltd. 
Hunnu Coal Pty Ltd. 
Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. 
Banpu Coal Investment Co., Ltd. 
Asian American Coal, Inc. 
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศกึษา/ประวตัิอบรม 
 

% 
การถือหุน้ 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

10) นางสมฤดี ชยัมงคล 
- ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร 
  วนัที่ 10 เมษายน 2558 
 
- กรรมการ 
  วนัที่ 4 เมษายน 2558 
 

59 
 
 

ปัจจบุนั กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 

PT. Indo Tambangraya Megah Tbk 
Banpu Australia Resources Pty Ltd. 
Banpu Australia Co., Pty Ltd. 
Banpu Energy Australia Pty Limited 
Banpu Renewable Australia Pty Limited 
BPIN Investment Co., Ltd. 
Sunseap Group Pte. Ltd. 
Banpu North America Corporation 
BKV Corporation 
Durapower Holdings Pte. Ltd. 
FoMM Corporation 
Banpu Japan K.K. 
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศกึษา/ประวตัิอบรม 
 

% 
การถือหุน้ 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

10) นายอนนต ์สิริแสงทกัษิณ 
- กรรมการ 
  วนัที่ 19 เมษายน 2559 
 
- กรรมการบรรษัทภิบาลและ 
  สรรหา 
  วนัที่ 28 เมษายน 2559 
 
- ที่ปรกึษา      
  วนัที่ 1 เมษายน 2557                                   
 

68 - ปริญญารฐัประศาสนศาสตรดษุฎบีณัฑิตกิตติมศกัดิ์ 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรุ ี

- พาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชีมหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- วิทยาศาสตรบณัฑิต (ธรณีวิทยา) จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- Certificates in Project Investment Appraisal and 
Management and Global Leadership, Harvard 
University, U.S.A. 

- อบรมหลกัสตูร Director Accreditation Program 
(DAP) รุน่ที่ 52/2549 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- อบรมหลกัสตูร Directors Certification Program 
(DCP) รุน่ที่ 73/2549 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 
 

ตนเอง : 
- 

คู่สมรส : 
- 

- 2559 - ปัจจบุนั 
 
2557 - ปัจจบุนั 
2563 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
2563 - ปัจจบุนั 
 
 
2563 - ปัจจบุนั 
 
2562 - ปัจจบุนั 
2562 - ปัจจบุนั 
 
2557 - 2563 
2557 - 2563 
2557 - 2563 
2555 - 2563 
2555 - 2563 
2557 - 2563 
2557 - 2563 
2555 - 2563 

กรรมการ / กรรมการบรรษัท 
ภิบาลและสรรหา 
ที่ปรกึษา 
กรรมการอิสระ / ประธาน
กรรมการก าหนด 
ค่าตอบแทน สรรหาและการ
ก ากบัดแูลกิจการ / Board 
Risk and Compliance 
Committee 
กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน 
ผูเ้ช่ียวชาญการบริหารธุรกิจ
รว่มทนุต่างประเทศ 
ประธานกรรมการ 
คณะกรรมการยกรา่งแนว
ทางการปฏิรูป 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 

บริษัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
  

บริษัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
 
บริษัท สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน) 
 
 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท ไทยอีสเทิรน์ กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 
Emery Oleochemical (M) Sdn.Bhd. 
Emery Specialty Chemical Sdn.Bhd. 
Natureworks LLC 
Venecorex Holding 
PTTGC International Private Limited        
PTTGC Innovation America Corp. 
PTTGC International (USA) Inc. 
PTTGC International (Netherlands) B.V. 
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศกึษา/ประวตัิอบรม 
 

% 
การถือหุน้ 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

11) นายพิชยั ดษุฎีกลุชยั 
- กรรมการอิสระ 
  วนัที่ 4 เมษายน 2562 
 
- กรรมการตรวจสอบ 
  วนัที่ 25 เมษายน 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59 
 

- ปริญญาบริหารธุรกิจ มหาบณัฑิต (MBA), Ashland  
  University, Ohio, U.S.A 
- ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรแ์ละสถติิ   
  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
- อบรมหลกัสตูร TLCA Leadership Development  

Program (LDP) รุน่ที่ 1 จากสมาคมบริษัทจดทะเบียน
ไทย 

- อบรมหลกัสตูร Director Certification Program 
(DCP) รุน่ที่ 278/2562 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- - 
 

2562 - ปัจจบุนั 
 
2563 - ปัจจบุนั 
 
 
2563 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
2561 - 2561 
 
 
2545 - 2561 

กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ/ กรรมการ
ตรวจสอบ/ กรรมการบรรษัทภิ
บาล 
กรรมการอิสระ/ ประธาน
กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน / กรรมการ
ตรวจสอบ/ กรรมการก ากบั
ความเสี่ยง 
General Manager & 
Deputy Country Head of 
Thailand    
Head of Business 
Promotion     
 
 
 
 
 

บริษัท บา้นป ุจ ากดั มหาชน 
 
ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮาส ์จ ากดั (มหาชน) 
 
 
บริษัท แอล เอช ไฟแนนเชียล กรู๊ป จ ากดั 
(มหาชน) 
 
 
 
ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิง้ คอรป์อเรชั่น 
 
 
ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิง้ คอรป์อเรชั่น 
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศกึษา/ประวตัิอบรม 
 

% 
การถือหุน้ 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

12) นายธีรภทัร สงวนกชกร 
- กรรมการอิสระ 
  วนัที่ 3 เมษายน 2562 
 
- กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
  วนัที่ 25 เมษายน 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55 
 

- วิศวกรรมศาสตรด์ษุฎบีณัฑิต สาขา Information  
   Processing, Tokyo Institute of Technology  
- วิศวกรรมศาสตรม์หาบณัฑิต สาขา Information    
  Processing, Tokyo Institute of Technology 
- วิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- อบรมหลกัสตูร Director Certification Program 
(DCP) รุน่ที่ 148/2554 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- อบรมหลกัสตูร Advance Audit Committee Program   
  (AACP) รุน่ที่ 14/2557 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั  
  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- อบรมหลกัสตูร Board Matters and Trends (BMT)  
 รุน่ที่ 8/2562 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

 
 
 
 
 
 
 

- - 
 

2562 - ปัจจบุนั 
 
2563 - ปัจจบุนั 
2561 - ปัจจบุนั 
 
2547- ปัจจบุนั 
 
2561 - 2561 
 
 
2557 - 2561 
 
2555 - 2559 

กรรมการอิสระ/ กรรมการ
ก าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการนโยบาย 
รองศาสตราจารย ์ภาควิชา
วิศวกรรมโทรคมนาคม 
กรรมการจดัท าแผนการ
บรูณาการและพฒันา
เครือข่ายการศกึษาแห่งชาต ิ
กรรมการตรวจสอบ 
 
กรรมการนโยบาย 

บริษัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
 
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น 
องคก์ารกระจายเสียงและแพรภ่าพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย 
ส านกัวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี สถาบนั
เทคโนโลยีแห่งเอเชีย 
ส านกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา 
กระทรวงศกึษาธิการ 
 
องคก์ารกระจายเสียงและแพรภ่าพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย 
องคก์ารกระจายเสียงและแพรภ่าพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย 
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศกึษา/ประวตัิอบรม 
 

% 
การถือหุน้ 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

13) นายพิริยะ เข็มพล 
- กรรมการอิสระ 
  วนัที่ 8 เมษายน 2563 
 
- กรรมการบรรษัทภิบาล 
  และสรรหา 
  วนัที่ 1 พฤษภาคม 2563 
 
 
 

61 

 
- Master of Science (International Relations), London  
  School of Economics University of London, UK 
- ศิลปะศาสตรบ์ณัฑิต (รฐัศาสตร)์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
- อบรมหลกัสตูร Directors Certification Program (DCP)   
  รุน่ที่ 298/2563 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
บริษัทไทย (IOD) 

- อบรมหลกัสตูร ผูบ้ริหารระดบัสงูดา้นวิทยาการพลงังาน  
  (วพน.) รุน่ที่ 7 จากสถาบนัวิทยาการพลงังาน 
 
 

- - 
 

2563 - ปัจจบุนั 
 
2562 - ปัจจบุนั 
 
ปัจจบุนั  
2563 - 2563 
 
2560 – 2562 
 
2558 - 2560 

กรรมการอิสระ /กรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา 
กรรมการ 
 
ที่ปรกึษา 
กรรมการบริหาร และ 
กรรมการก ากบัความเสี่ยง 
เอกอคัรราชทตู 
 
รองปลดักระทรวงการ
ต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท สหพฒันาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากดั 
(มหาชน) 
สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศ
ไทย (ธสน.) 
สถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรฐั
ประชาชนจีน 
ส านกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ 
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศกึษา/ประวตัิอบรม 
 

% 
การถือหุน้ 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

14) นายสมศกัดิ์ สิทธินาม
สวุรรณ 
- ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ที่
บริหาร- ธุรกิจถ่านหิน 
  วนัที่ 1 มกราคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ปริญญาโท รฐัประศาสนศาสตร ์สาขาการบริหาร
โครงการและนโยบาย สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร ์

- ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร ์สาขาเหมืองแรแ่ละโลหะ
วิทยา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

- อบรมหลกัสตูร TLCA Executive Development 
Program 2017 จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

- อบรมหลกัสตูร Global Leadership Program for 
Strategic Leader 2017, IMD Business School 

0.001% - ปัจจบุนั 
 
2562 
 
2561 
 
ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
2562 - ปัจจบุนั 
2562 - ปัจจบุนั 
2562 - ปัจจบุนั 
2562 - ปัจจบุนั 
2562 - ปัจจบุนั 
2562 - ปัจจบุนั 
2562 - ปัจจบุนั 
2562 - ปัจจบุนั 
2562 - ปัจจบุนั 
2562 - ปัจจบุนั 
2562 - ปัจจบุนั 
2562 - ปัจจบุนั 
2561- ปัจจบุนั  
2561 – ปัจจบุนั 
2562 - 
ม.ค.2563 
 
 

ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ที่
บริหาร - ธุรกิจถ่านหิน 
ประธานเจา้หนา้ทีป่ฏิบตัิการ - 
สายธุรกิจถ่านหิน 
ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ที่
ปฏิบตัิการ - สายธุรกิจถ่านหิน  
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ (Commissioner) 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
 
 

บริษัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
 
Hunnu Gobi Altai LLC 
Banpu Vietnam Limited Liability Company 
Hunnu Coal Pty Ltd. 
BP Overseas Development Company 
Banpu Minerals (Singapore) Pte.Ltd. 
Banpu Singapore Pte.Ltd. 
BMS Coal Sales Pte. Ltd. 
Hunnu Investments Pte. Ltd. 
Aura Land Development Pte. Ltd. 
Banpu Energy Services (Thailand) 
Banpu Engineering Services Co.Ltd. 
Banpu International Limited 
Banpu Mineral Company Limited 
Banpu Coal Sales Co., Ltd. 
PT. Indo Tambabgraya Megah Tbk 
บา้นป ูโคล เพาเวอร ์จ ากดั  
บริษัท เหมืองเชียงม่วน จ ากดั 
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศกึษา/ประวตัิอบรม 
 

% 
การถือหุน้ 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

14) นายสมศกัดิ์ สิทธินาม
สวุรรณ 
- ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ที่
บริหาร- ธุรกิจถ่านหิน 
  วนัที่ 1 มกราคม 2563 
 
 
 

60 2558 - 2560 
 
 
2558 - 2560 

ผูอ้  านวยการสายอาวโุส 
ส านกัประธานเจา้หนา้ที่
บริหาร  
กรรมการผูจ้ดัการ  

บริษัท บา้นป ู เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
 
 
Hongsa Power Co., Ltd. 
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศกึษา/ประวตัิอบรม 
 

% 
การถือหุน้ 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

15) นายกิรณ ลิมปพยอม 
 -ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร -  
  ธุรกิจไฟฟ้า  
  วนัที่ 10 เมษายน 2563 
-ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร -บริษัท  
 บา้นป ูเพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
 วนัที่ 10 เมษายน 2563 

46 - Ph.D. Sociology,Centre for Comparative Labour 
Studies, University of Warwick, UK 

- M.Sc. Industrial Relations, Labour Market 
Economic, London School of Economics and 
Political Science (LSE), University of London, UK 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- MBA จากสถาบนับณัฑิตบริหารธุรกจิศศินทรแ์ห่ง  
  จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั รว่มกบั The Kellogg   
  School of Management and the Wharton School 
- Graduate of the Australian Institute of Company  
  Directors (GAICD) 
- อบรมหลกัสตูร Director Certification Program  
  (DCP) รุน่ที่ 294/2554 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั 
  กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

 

- - 2563 - ปัจจบุนั 
 
2563 - ปัจจบุนั 
2563 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
ปัจจบุนั 
 
 
 
 
2559 - 2563 
2558 - 2559  

ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ที่  
บริหาร - ธุรกิจไฟฟ้า 
ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
President Director 
Senior Vice President,  
Senior Vice President - 
Head of Australia 
Investment 
กรรมการ 

บริษัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท บา้นป ูเพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร ์จ ากดั 
Hongsa Power Company Limited 
บริษัท บา้นป ูเน็กซ ์จ ากดั 
บริษัท บา้นป ูโคล เพาเวอร ์จ ากดั 
บริษัท เพาเวอร ์เวียดนาม จ ากดั 
Phu Fai Mining Company Limited 
PT. ITM Banpu Power Company Limited 
Banpu Australia Co., Pty. Ltd. 
Banpu Australia Resources Pty Limited 
Banpu Energy Australia Pty Limited 
AFE Investments Pty Limited 
Centennial Coal Company Pty Limited 
PT Indo Tambangraya Megah Tbk 
PT Indo Tambangraya Megah Tbk 
Banpu Australia Co Pty Ltd 
 
 
 Centennial Coal Company Limited 
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศกึษา/ประวตัิอบรม 
 

% 
การถือหุน้ 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

16) นายพิริยะ เข็มพล 
- กรรมการอิสระ 
  วนัที่ 8 เมษายน 2563 
 
- กรรมการบรรษัทภิบาล 
  และสรรหา 
  วนัที่ 1 พฤษภาคม 2563 
 
 
 

61 

 
- Master of Science (International Relations), London  
  School of Economics University of London, UK 
- ศิลปะศาสตรบ์ณัฑิต (รฐัศาสตร)์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
- อบรมหลกัสตูร Directors Certification Program (DCP)   
  รุน่ที่ 298/2563 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
บริษัทไทย (IOD) 

- อบรมหลกัสตูร ผูบ้ริหารระดบัสงูดา้นวิทยาการพลงังาน  
  (วพน.) รุน่ที่ 7 จากสถาบนัวิทยาการพลงังาน 
 
 

- - 
 

2563 - ปัจจบุนั 
 
2562 - ปัจจบุนั 
 
ปัจจบุนั  
2563 - 2563 
 
2560 – 2562 
 
2558 - 2560 

กรรมการอิสระ /กรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา 
กรรมการ 
 
ที่ปรกึษา 
กรรมการบริหาร และ 
กรรมการก ากบัความเสี่ยง 
เอกอคัรราชทตู 
 
รองปลดักระทรวงการ
ต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท สหพฒันาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากดั 
(มหาชน) 
สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศ
ไทย (ธสน.) 
สถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรฐั
ประชาชนจีน 
ส านกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ 
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศกึษา/ประวตัิอบรม 
 

% 
การถือหุน้ 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

17)  นายสธีุ สขุเรือน 
- ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ที่
บริหาร - Corporate 
Development 
วนัที่ 1 มกราคม 2564 

56 - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- บญัชีบณัฑิต, จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- อบรม TLCA Executive Development Program         
รุน่ที่ 11 โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

- อบรม Economic Leader Forum โดยสมาคม
เศรษฐศาสตรธ์รรมศาสตร ์

- Director Certification Program (DCP) #254/2018,  
  Thai Institute of Directors Association (IOD) 
- อบรมหลกัสตูร Global Leadership Program for  
  Strategic Leader 2019, IMD Business School 
- อบรมหลกัสตูร TLCA Leadership Development  
  Program (LDP) รุน่ที่ 5 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย   
  และ International Institute for Management   
  Development (IMD) 
- อบรมหลกัสตูร Leadership Program - 

Accelerating Transformation Series  
  บมจ.บา้นป ูรว่มกบั Pacrim Group 

- - ปัจจบุนั 
 
 
เม.ย.2563 - 
ธ.ค.2563 
2561 - 
เม.ย.2563 
 2552 - 2560 
 
 
2561 - เม.ย.
2563 
2562 - ปัจจบุนั 
 
2561 - ปัจจบุนั 

ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ที่
บริหาร - Corporate 
Development 
ผูอ้  านวยการสายอาวโุส - 
Corporate Development 
ประธานเจา้หนา้ทีป่ฏิบตัิการ     
- สายธุรกิจไฟฟ้า  
ผูอ้  านวยการอาวโุส  
- ฝ่ายการเงิน   
 
ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บริษัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน)                                                               
 
 
บริษัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน)                                                               
 
บริษัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน)                                                               
 
บริษัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน)                                                               
 
 
บริษัท บา้นป ูเพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท เพาเวอร ์เวียดนาม จ ากดั 
Banpu Japan K.K. 
Pan Western Energy Corporation LLC 
Shanxi Luguang Power Co., Ltd. 
PT. ITM Banpu Power  
Banpu Power International Limited 
Zouping Peak Pte. Ltd. 
BRE Singapore Pte. Ltd. 
บริษัท บา้นป ูโคล เพาเวอร ์จ ากดั 
Banpu Renewable Energy Co., Ltd. 
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร ์จ ากดั 

บริษัท บา้นป ูเพาเวอร ์(เจแปน) จ ากดั 
BPP Vinh Chau Wind Power LLC  
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศกึษา/ประวตัิอบรม 
 

% 
การถือหุน้ 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

18) นางอดุมลกัษณ ์โอฬาร 
- ผูอ้  านวยการสายอาวโุส – 
สื่อสารองคก์ร 

   วนัที่ 1 กรกฎาคม 2552   

60 - ปริญญาตรี วารสารศาสตรแ์ละสื่อสารมวลชน   
  (การโฆษณาและประชาสมัพนัธ)์  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ตนเอง 
0.003% 

- 2552 - 2563 
 
 
 
 

ผูอ้  านวยการสายอาวโุส – สื่อสารองคก์ร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 

 
 
 

*หมายเหต ุนางอดุมลกัษณ ์โอฬาร เกษียนอาย ุเม่ือวนัที่ 1 มกราคม 2564 
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศกึษา/ประวตัิอบรม 
 

% 
การถือหุน้ 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

19) นายเวโรจน ์ ลิม้จรูญ 
- ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ที่
บริหาร -ทรพัยากรมนษุย ์

  วนัที่ 1 มกราคม 2561 

60            - ปริญญาโท หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  
(สาขาวิชาการจดัการเชิงกลยทุธ)์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปริญญาตรี หลกัสตูรพาณิชยศาสตรบ์ณัฑิต (สาขา
การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 2561 - ปัจจบุนั 
 
2552 - 2560 

ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ที่บริหาร -
ทรพัยากรมนษุย ์
ผูอ้  านวยการสายอาวโุส -ทรพัยากรมนษุย ์
 

บริษัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศกึษา/ประวตัิอบรม 
 

% 
การถือหุน้ 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

19) นางสาวอริศรา สกลุการะเวก 
 - ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร  
   - การเงิน 

   วนัที่ 1 มีนาคม 2562                 

50 - วิทยาศาสตรม์หาบณัฑิต สาขาวิชาการบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- บญัชีบณัฑิต, มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
- Orchestrating Winning Performance in 
2016,  IMD Business School 

- Global Leadership Program for Strategic 
Leader in 2017, IMD Business School 

- Certification from School of Tax 
- ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแห่งประเทศไทย 
(Certified Public Accountant: CPA)    

- อบรมหลกัสตูร TLCA Leadership 
Development Program (LDP) – Crafting 
agile strategies to enhance 
competitiveness of your organization 
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

- อบรมหลกัสตูร Refreshment of the Role and 
Expectation of a CFO สภาวิชาชีพบญัชี  

   ในพระบรมราชปูถมัภ ์
- อบรมหลกัสตูร Beyond Treasury 

Management สภาวิชาชีพบญัชี  
   ในพระบรมราชปูถมัภ ์
 
 
 

- - 2562 - ปัจจบุนั 
2561 - 2561 
2559 - 2560 
2554 - 2558 
2563 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
2562 - ปัจจบุนั  
2562 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
2561 - ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร - การเงิน 
ผูอ้  านวยการอาวโุส – ฝ่ายการเงิน 
ผูอ้  านวยการอาวโุส - Controller 
ผูอ้  านวยการ – ฝ่ายบญัช ี
กรรมการ 
 
 
 
 
Executive Manager 
กรรมการ 
 
 
 
 
กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
บริษัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
บริษัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
บริษัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
Banpu Vietnam Limited Liability 
Company 
Banpu International Limited 
Banpu Minerals Company Limited 
Banpu Coal Sales Co., Ltd. 
Aizu Land Solar G.K. 
บริษัท บา้นป ูอินโนเวชั่น แอนด ์เวน
เจอรส์ จ ากดั 
Banpu Innovation & Ventures 
(Singapore) Pte. Ltd. 
Banpu Innovation & Ventures LLC 
Banpu Singapore Pte. Ltd. 
Banpu Minerals (Singapore) Pte. 
Ltd. 
BP Overseas Development 
Co.,Ltd. 
Banpu Coal Investment Co., Ltd. 
Aura Land Development Pte. Ltd. 
Hunnu Investment Pte. Ltd. 
บริษัท บา้นป ูเอ็นจิเนียริ่ง เซอรว์ิสเซส 
จ ากดั 
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศกึษา/ประวตัิอบรม 
 

% 
การถือหุน้ 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

 
 
 
2561 - ปัจจบุนั 
2561 - ปัจจบุนั 

 
 
 
Business Executor 
Vice President 

บริษัท บา้นป ูเอนเนอรจ์ี เซอรว์ิสเซส 
(ไทยแลนด)์ จ ากดั 
BOG Co., Ltd. 
Hokkaido Solar Estate G.K. 
Banpu North America Corporation 
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศกึษา/ประวตัิอบรม 
 

% 
การถือหุน้ 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

20) นายจิรเมธ อชัชะ 
- ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ที่บริหาร –  
   บริหารและพฒันาองคก์ร 
   วนัที่ 1 มกราคม 2564 

51 - ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต 
(เศรษฐศาสตรธ์ุรกิจ) ศ.ม.(เศรษฐศาสตรธ์ุรกิจ), 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

- ปริญญาเศรษฐศาสตรบณัฑิต (ศ.บ.), วิชาเอก
เศรษฐศาสตรก์ารคลงั, มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ตนเอง : 
- 

คู่สมรส :       
- 

- ม.ค.2564 - 
ปัจจบุนั 
2561 - 2563 
 
2559 - 2560 
 
2558 – 2559 
 
 
 

ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ที่บริหาร –  
   บริหารและพฒันาองคก์ร 
ผูอ้  านวยการสายอาวโุส -บริหารและ
พฒันาองคก์ร 
ผูอ้  านวยการสาย - งานก ากบัดแูลการ
ปฏิบตัิตามกฎหมาย 
ผูอ้  านวยการสาย - Business Process 
Management 
 
 
 

บริษัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 

 
บริษัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศกึษา/ประวตัิอบรม 
 

% 
การถือหุน้ 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นายวิรชั วฒิุธนาเศรษฐ ์
- เลขานกุารบริษัท 
  วนัที่ 1 มกราคม 2561 
- ผูอ้  านวยการสายอาวโุส -  
  แผนงานองคก์ร 
  วนัที่ 10 เมษายน 2563 
 
 

46 - Master of Arts in Economics, State University 
of New York, Albany, U.S.A.  

- Master of Science in Finance, Bentley 
College, U.S.A.  

- Master in Business Administration, Clark 
University, U.S.A.  

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบณัฑิต (สาขา
เศรษฐศาสตรร์ะหว่างประเทศ) มหาวทิยาลยั
กรุงเทพ  

- อบรมหลกัสตูร TLCA Executive Development 
Program 2018 จากสมาคมบริษัทจดทะเบียน
ไทย 

- อบรมหลกัสตูร Company Secretary Program 
รุน่ที่ 96 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

- อบรมหลกัสตูร CG Code Workshop จากบริษัท 
ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสไุชยยศ สอบบญัชี จ ากดั 
(Deliotte)   

- อบรมหลกัสตูร WIAL Certified Action Learning 
Coach Program จาก บริษัท บา้นป ูจ ากดั 
(มหาชน) รว่มกบั WORLD INSTITUTE FOR 
ACTION LEARNING (THAILAND) LTD. 

- อบรมหลกัสตูร Leadership Program - 
Accelerating Transformation Series  

  บริษัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) รว่มกบั Pacrim 
Group 

ตนเอง 
0.004% 

- 2563 - ปัจจบุนั 
 
2563 - ปัจจบุนั 
 
2563 - ปัจจบุนั 
 
2561 - 2562 
 
2558 - 2560 
 
 
 
 
 

ผูอ้  านวยการสายอาวโุส - 
แผนงานองคก์ร 
ผูอ้  านวยการสายอาวโุส - 
เลขานกุารองคก์ร 
ผูอ้  านวยการสายอาวโุส -  
นกัลงทนุสมัพนัธ ์
ผูอ้  านวยการ - เลขานกุาร
องคก์รและนกัลงทนุสมัพนัธ ์
ผูอ้  านวยการ - สายนกัลงทนุ
สมัพนัธ ์
 
 
 
 

บริษัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
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หน้าทีค่วามรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบรษิัทไดแ้ต่งตัง้ นายวิรชั วฒุิธนาเศรษฐ์ ท าหนา้ที่เลขานกุารบรษิัท โดยใหม้ีอ  านาจหนา้ที่ตามที่ก าหนดไวใ้นพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ พ.ศ. 2535 แกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 เพื่อรบัผิดชอบการจดัประชมุคณะกรรมการบรษิัทและการประชมุผูถื้อหุน้ รวมถึงชว่ยดแูลใหม้กีารปฏิบตัิตามมติดงักล่าว ดแูลและใหค้  าแนะน าแก่คณะกรรมการ
เก่ียวกบักฎเกณฑต์า่งๆ ที่ตอ้งปฏิบตัิ การจดัท าและเก็บรกัษาทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการและรายงานประจ าปีของบรษิัท หนงัสือนดั
ประชมุผูถื้อหุน้ และรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ รายงานการมส่ีวนไดเ้สียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้รหิาร และด าเนินการอืน่ๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยประกาศก าหนด 
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ชื่อ-สกลุ / ต าแหน่ง / 
วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ 

อาย ุ
(ปี) คณุวฒิุทางการศกึษา/ประวตัิอบรม 

 

% 
การถือหุน้ 
ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหว่าง
กรรมการและ
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นางสาววิยะดา วบิลูยศ์ิริชยั 
- เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
  วนัที่  16 มกราคม 2561 
 
 

51 -  ปริญญาโทการบริหารธุรกิจ สาขาบริหารการเงิน 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร ์(NIDA) 

-  ปริญญาตรีบญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
-  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแห่งประเทศไทย (Certified 

Public Accountant: CPA)                
-  ประกาศนียบตัรผูต้รวจสอบภายในรบัอนญุาต
สากล (Certified Internal Auditor: CIA) สมาคม
ผูต้รวจสอบภายในสากล (IIA) 

-  ประกาศนียบตัรการประเมินการควบคมุดว้ยตนเอง 
(Certified Control Self-Assessment: CCSA) 
สมาคมผูต้รวจสอบภายในสากล (IIA) 

- อบรมหลกัสตูร TLCA Executive Development  
  Program รุน่ที่ 13 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

ตนเอง  
0.001% 

- 2561 - ปัจจบุนั 
   
 
2561 - ปัจจบุนั 
 
2557 – 2560 
 
 

ผูอ้  านวยการสายอาวโุส - 
ตรวจสอบภายใน และก ากบัดแูล   
การปฏิบตัิงานตามกฎหมาย 
เลขานกุารคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
ผูอ้  านวยการสายอาวโุส - 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

บริษัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
 
 
บริษัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) 
 
 

 

 

ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัท่ี 16 มกราคม 2561 ไดแ้ตง่ตัง้นางสาววิยะดา  วิบลูยศ์ิรชิยั ใหด้  ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการสายอาวโุส - ตรวจสอบภายใน และก ากบัการ
ปฏิบตัิงานตามกฎหมาย และเป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ มีผลตัง้แต่วนัท่ี 16 มกราคม 2561 โดยมีประสบการณก์ว่า 25 ปี ในการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในอยา่งมืออาชีพเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล เป็นผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแห่งประเทศไทย Certified Public Accountant: CPA พรอ้มทัง้เป็นผูท้ี่มีความรูแ้ละความเขา้ใจในกิจกรรมและการด าเนินงานของบรษิัทฯ เป็นอยา่งดี 
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดการด ารงต าแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมในบริษทัย่อย 

 
รายชื่อ 

 บริษัทย่อย 

Ba
np

u 

AF
EI

 

AA
CI

 

AL
D 

AL
SG

K 

BP
A 

BP
R 

BP
CI

 

BP
A 

BP
R 

BP
CI

 

BP
CP

 

BC
S 

BE
N 

BE
ST

 

BE
S 

BI
VU

S 

BP
I 

BP
JP

 

 1. นายชนินท ์ว่องกศุลกจิ X / /   / / / / / / /  /   /  / 
 2. นายตีรณ พงศม์ฆพฒัน ์ //                   

 3. นายระวิ คอศิร ิ /                   

 4. นายสทุศัน ์ เศรษฐบญุสรา้ง //                   

 5. นายบรรเทิง ว่องกศุลกิจ ///                   

 6. นายเมธี เอือ้อภิญญกลุ /                   

 7. นายองอาจ เอือ้อภิญญกลุ /                   

 8. นายวีระเจตน ์วอ่งกศุลกิจ /                   

 9. นางสมฤดี ชยัมงคล /, M / /   / / / / / / / / /    / / 
 10. นายอนนต ์สิรแิสงทกัษิณ /                   

 11. นายพิชยั ดษุฎีกลุชยั ///                   

 12. นายธีรภทัร สงวนกชกร ///                   

 13. นายพิรยิะ  เขม็พล ///                   

 14. นายสมศกัดิ์  สิทธินามสวุรรณ O  / /        / /  / /  /  

 15. นายกิรณ  ลิปพยอม O /    / /  / /  /  /      

 16. นายสธีุ สขุเรือน O           /       / 

 17. นส.อรศิรา สกลุการะเวก O / / / /   /   /  /  / / / /  

 18. นายเวโรจน ์ลิม้จรูญ O                   

19. นายจิรเมธ  อชัชะ O                   

20. นางอดุมลกัษณ ์โอฬาร O                   

 
หมายเหต ุ: 
สัญลักษณต์ าแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหาร 

  X ประธานกรรมการบรษิัท /// กรรมการอิสระ 
 V รองประธานกรรมการบรษิัท M ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร   
 / กรรมการ N เจา้หนา้ที่บรหิาร   
 // กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ O ผูบ้รหิาร  
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดการด ารงต าแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมในบริษทัย่อย 

 
รายชื่อ 

 บริษัทย่อย 

Ba
np

u 

BM
C 

BM
S 

BN
EX

T 

BN
GL

 

BN
AC

 

BP
PJ

P 

BP
PI

 

BP
IC

 

BP
P 

BR
EN

 

BP
S 

BP
VT

 

BI
VS

G 

BI
VT

H 

BK
V 

BM
SC

S 

BO
G 

BP
OD

 

1. นายชนินท ์ว่องกศุลกิจ X   /   /  / / /   / / /   / 
2. นายตีรณ พงศม์ฆพฒัน ์ //                   

3. นายระวิ คอศิร ิ /         /          
4. นายสทุศัน ์ เศรษฐบญุสรา้ง //                   

5. นายบรรเทิง ว่องกศุลกิจ ///                   

6. นายเมธี เอือ้อภิญญกลุ /         /          

7. นายองอาจ เอือ้อภิญญกลุ /                   

8. นายวีระเจตน ์ว่องกศุลกิจ /   /                

9. นางสมฤดี ชยัมงคล /, M / / / / /    / / /   / / / / / 
10. นายอนนต ์สิรแิสงทกัษิณ /               /    

11. นายพชิยั ดษุฎีกลุชยั //                   

12. นายธีรภทัร สงวนกชกร ///                   
13. นายพิรยิะ  เข็มพล ///                   
14. นายสมศกัดิ์  สิทธินามสวุรรณ O / /         / /    /  / 

15. นายกิรณ  ลิปพยอม O   / /  / /  /          

16. นายสธีุ สขุเรือน O   /       /         

17. นส.อรศิรา สกลุการะเวก O / /   /      / / / /   / / 

18. นายเวโรจน ์ลิม้จรูญ O                   

19. นายจิรเมธ  อชัชะ O                   

20. นางอดุมลกัษณ ์โอฬาร O                   

 
 

หมายเหต ุ: 
สัญลักษณต์ าแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหาร 

  X ประธานกรรมการบรษิัท /// กรรมการอิสระ 
 V รองประธานกรรมการบรษิัท M ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร   
 / กรรมการ N เจา้หนา้ที่บรหิาร   
 // กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ O ผูบ้รหิาร  
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดการด ารงต าแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมในบริษทัย่อย 

 
รายชื่อ 

 บริษัทย่อย 

Ba
np

u 

BP
IN

I 

BP
PV

C 

BR
ES

 

CE
Y 

HS
EG

K 

HU
NN

U 

HG
A 

HU
NI

 

PW
E 

PV
 

IB
P 

ITM
 

ZP
P 

1. นายชนินท ์ว่องกศุลกิจ X /   /  /   /     

2. นายตีรณ พงศม์ฆพฒัน ์ //              

3. นายระวิ คอศิร ิ /              

4. นายสทุศัน ์ เศรษฐบญุสรา้ง //              

5. นายบรรเทิง ว่องกศุลกิจ ///              

6. นายเมธี เอือ้อภิญญกลุ /              

7. นายองอาจ เอือ้อภิญญกลุ /              

8. นายวีระเจตน ์ว่องกศุลกิจ /              

9. นางสมฤดี ชยัมงคล /, M /   /  /  /  /  /  

10. นายอนนต ์สิรแิสงทกัษิณ /              

11. นายพชิยั ดษุฎีกลุชยั //              

12. นายธีรภทัร สงวนกชกร ///              

13. นายพิรยิะ  เข็มพล ///              

14. นายสมศกัดิ์  สิทธินามสวุรรณ O      / / /    /  

15. นายกิรณ  ลิปพยอม O    /     / / / / / 

16. นายสธีุ สขุเรือน O  / /       /    

17. นส.อรศิรา สกลุการะเวก O     /   /      
18. นายเวโรจน ์ลิม้จรูญ O              

19. นายจิรเมธ  อชัชะ O              

20. นางอดุมลกัษณ ์โอฬาร O              
 
 

หมายเหต ุ: 
สัญลักษณต์ าแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหาร 

  X ประธานกรรมการบรษิัท /// กรรมการอิสระ 
 V รองประธานกรรมการบรษิัท M ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร   
 / กรรมการ N เจา้หนา้ที่บรหิาร   
 // กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ O ผูบ้รหิาร  
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รายละเอียดการด ารงต าแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมในบริษทัร่วม 

 
รายชื่อ 

 บริษัทการร่วมค้า 

Ba
np

u 
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CP

 

Ho
ng

sa
 

Ph
u F

ai 
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ra
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we

r 

FO
MM

 

Su
ns
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1. นายชนินท ์ว่องกศุลกิจ X / / /  /  
2. นายตีรณ พงศม์ฆพฒัน ์ //       

3. นายระวิ คอศิร ิ / /      
4. นายสทุศัน ์ เศรษฐบญุสรา้ง //       

5. นายบรรเทิง ว่องกศุลกิจ ///       

6. นายเมธี เอือ้อภิญญกลุ /       

7. นายองอาจ เอือ้อภิญญกลุ /       

8. นายวีระเจตน ์ว่องกศุลกิจ /       

9. นางสมฤดี ชยัมงคล /, M /   / / / 

10. นายอนนต ์สิรแิสงทกัษิณ /       

11. นายพชิยั ดษุฎีกลุชยั //       

12. นายธีรภทัร สงวนกชกร ///       

13. นายพิรยิะ  เข็มพล ///       

14. นายสมศกัดิ์  สิทธินามสวุรรณ O       

15. นายกิรณ  ลิปพยอม O / / /    

16. นายสธีุ สขุเรือน O       

17. นส.อรศิรา สกลุการะเวก O       

18. นายเวโรจน ์ลิม้จรูญ O       

19. นายจิรเมธ  อชัชะ O       

20. นางอดุมลกัษณ ์โอฬาร O       
 

หมายเหต ุ: 
สัญลักษณต์ าแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหาร 

  X ประธานกรรมการบรษิัท /// กรรมการอิสระ 
 V รองประธานกรรมการบรษิัท M ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร   
 / กรรมการ N เจา้หนา้ที่บรหิาร   
 // กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ O ผูบ้รหิาร  
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สัญลักษณข์องบริษัทฯ บริษทัย่อย และบริษัทร่วม 

บริษัทย่อย : 

Banpu บรษิัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) (Banpu Plc.)  
AFEI AFE Investments Pty Limited 
AACI Asian American Coal, Inc. 
ALD Aura Land Development Pte. Ltd. 
ALSGK  Aizu Land Solar G.K. 
BPA Banpu Australia Co., Pty. Ltd. 
BPR Banpu Australia Resources Pty Ltd 
BPCI Banpu Coal Investment Co., Ltd. 
BPCP Banpu Coal Power Limited (บรษิัท บา้นป ูโคล เพาเวอร ์จ ากดั) 
BCS Banpu Coal Sales Co., Ltd. (บริษัท บา้นป ูโคล เซลส ์จ ากดั) 
BEN Banpu Energy Australia Pty. Ltd. 
BES บริษัท บา้นป ูเอ็นจิเนียริ่ง เซอรวิ์สเซส จ ากดั 

BEST บรษิัท บา้นป ูเอ็นเนอจี เซอรว์ิสเซส (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
BIVUS Banpu Innovation & Ventures LLC 
BPI Banpu International Ltd. 
BPJP  Banpu Japan K.K. 
BMC บรษิัท บา้นป ูมินเนอรลั จ ากดั 
BMS Banpu Minerals (Singapore) Pte., Ltd. 
BNEXT Banpu NEXT Co., Ltd. (บรษิัท บา้นป ูเน็กซ ์จ ากดั) 
BNGL Banpu NEXT Green Leasing Co., Ltd. (บรษิัท บา้นป ูเน็กซ ์กรีน ลีสซิ่ง จ ากดั) 
BNAC Banpu North America Corporation 
BPPJP Banpu Power (Japan) Co., Ltd. 
BPPI Banpu Power International Limited (บรษิัท บา้นป ูเพาเวอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั) 
BPIC Banpu Power Investment Co., Ltd. 
BPP Banpu Power Plc. (บรษิัท บา้นป ูเพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน)) 
BREN Banpu Renewable Australia Pty. Limited 

BPS Banpu Singapore Pte., Ltd. 
BPVT  Banpu Vietnam Limited Liability Company     
BIVSG Banpu Innovation & Ventures (Singapore) Pte. Ltd. 
BIVTH  Banpu Innovation & Ventures Co., Ltd    
BKV BKV Corporation 
BMSCS BMS Coal Sales Pte., Ltd.  
BOG บรษิัท บีโอจี จ ากดั 
BPOD BP Overseas Development Co., Ltd. 
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BPINI BPIN Investment Co., Ltd. 
BPPVN BPP Vinh Chau Wind Power Limited Liability Company 
BRES BRE Singapore Pte. Ltd. 
CEY Centennial Coal Company Limited 
HSEGK Hokkaido Solar Estate G.K. 
HUNNU Hunnu Coal Pty Limited 
HGA Hunnu Gobi Altai LLC 
HUNI Hunnu Investment Pte Ltd. 
PWE Pan-Western Energy Corporation LLC. 
PV  Power Vietnam Co., Ltd.                                  
IBP PT. ITM Banpu Power 
ITMG PT. Indo Tambangraya Megah Tbk 
ZPP Zouping Peak Pte., Ltd. 
 

บริษัทร่วม : 

BLCP บรษิัท บีแอลซีพี เพาเวอร ์จ ากดั (BLCP Power Ltd.) 
Hongsa Hongsa Power Company Limited 
Phu Fai Phu Fai Mining Company Limited 
Durapower Durapower Holdings Pte. Ltd. 
FOMM FOMM Corporation 
Sunseap Sunseap Group Pte. Ltd. 
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เอกสารแนบ 4 
 

รายละเอียดเกีย่วกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
 

-ไม่มี- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




